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ASIAKASTYYTYVÄISYYS  HÄMEEN  TIEPIIRISSÄ  1996  

Hämeen  tiepiirissä  on  valmistunut  "Asiakastyytyväisyys  Hämeen  tiepiirissä 
 1996'  tutkimus. Tutkimuksella Hämeen  tiepiiri  on  halunnut selvittää puolu-

eettomalla  mittauksella  tienkäyttäjien tyytyväisyyden tehtyihin toimenpitei-
siin Hämeen läänin alueella.  

Uudentyyppisellä haastattelututkimuksella  saatiin tuloksia kotitalouksien  ja 
 yritysten  liikenneolosuhteita  koskevista näkemyksistä. Tutkimuksessa sel-

vitettiin tienkäyttäjien jokapäiväiseen liikkumiseen liittyviä asioita  -  miten 
liikkumisen edellytykset koetaan, mitä muutoksia halutaan  liikenneolosuh-
teisiln  ja  miten liikenteen määrärahat pitäisi kohdentaa. 

Tiepiirin tärkeimpänä tehtävänä  tienkäyttäjät  pitävät teiden  kunnossapitoa. 
 Tutkimuksen mukaan Hämeen tiepiirin  pääteiden hoitotasoon  ollaan koko-

naisuutena melko tyytyväisiä. Nykyinen suuntaus alemman tieverkon hoi
-totason  laskuun ei saa kannatusta  tienkäyttäjiltä.  Suurin yksittäinen  kehit-

tämistarve  on  polanteen höyläämisessä. Suolauksessa  tulisi edelleen pyr-
kiä suolan käytön vähentämiseen kuitenkaan liikenneturvallisuutta vaa-
rantamatta.  Tietyömailla  käytettävä  karkearakenteinen, tiivistämätön  kivi- 
aines koetaan ongelmalliseksi. Pysähdys-  ja  levähdysalueiden hoitotasoa 

 pitäisi kohentaa.  

Tiemäärärahoja  halutaan suunnata mieluummin nykyisen tieverkon kun-
nossapitoon  ja  parantamiseen kuin uuden rakentamiseen. Poikkeuksen 
tekevät lähinnä  ohituskaistojen  ja  pyöräteiden  lisärakentaminen,  joita mo-
lempia pidettiin tärkeinä.  Tienvarsiin  halutaan myös lisää  heijastavia reu-
napaaluja.  Tutkimuksessa ympäristöasiat kokonaisuutena ovat nousseet 

 varsin  tärkeiksi  ja  ne tulee ottaa  toimenpiteissä  huomioon. 

Tutkimus palvelee Hämeen tiepiirin  tienpidon strategioiden  suunnittelua  ja 
 tienpidon ohjelmointia. Jatkotoimenpiteinä  tutkimustulokset analysoidaan 

 ja  niiden perusteella pohditaan nykyisen  tienpidon toimintalinjojen  muu
-tostarpeet.  

Lisätietoja tutkimuksesta  ja  lisäraportteja  voi tiedustella; Hämeen  tiepiiri, 
 Raija Rekola,  puh.  0204444159.  

Tiestöpäällikkö 	Matti  Höyssä  
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Oy VIISIKKO -FEMMAN Ab:  Asiakastyytyväisyys  Hämeen  tiepiirissä  1996.  

Tielaitos,  Hämeen tiepiiri. 

Asiasanat asiakastyytyväisyys, tienkäyttäjä 

TIIVISTELMÄ  

Osana Hämeen  tieplirin laatuajattelua  Hämeen  tiepliri  teetti laajan  asiakastyytyväisyys
-tutkimuksen alueen tienkäyttäjien keskuudessa. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina 

 haastatteluina  yrityksissä  ja  kotitalouksissa. Kaikkiaan haastateltiin  964  henkilöä. Tutki-

musaineisto vastaa  varsin  hyvin Hämeen läänin  keskivertoväestää  yli  15-vuotiaiden  osalta.  

Tutkittavina  osa-alueina olivat: Teiden hoito  ja  ylläpito talvella, Teiden hoito  ja  ylläpito 

kesällä, Tieliikenteen palvelut, Muu  tielaitoksen  toiminta  ja  Liikenteen kehittäminen. 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA 
Hämeen  tiepiirissä talvihoidon  tasoon ollaan kokonaisuutena melko tyytyväisiä. Suurin  yk-
sittälnen kehittämistarve  on polanteen höyläämisessä sivuteillä. Talviajan nopeusrajoituksiin 

 halutaan  joustoja. Suolauksessa  tulisi edelleen pyrkiä suolan  käyton  vähentämiseen kui-
tenkaan liikenneturvallisuutta vaarantamatta.  Suolauksen  vastustusta perustellaan lähinnä 

 ympäristöarvoilla.  Kevyen liikenteen  talvihoidossa kehittämistarve  koskee lähinnä töiden 
ajoitusta. Työt tulisi tehdä siten, että kevyen liikenteen  väylätkin  ovat kunnossa  jo  työmat-
kaliikenteessä.  

TEIDEN HOITO  JA YLLAPITO KESALLA  
Karkea  irtonainen kiviaines tietyömailla  koetaan ongelmalliseksi.  Risteysalueilla  näkyvyys 

 on  taattava  säännöllisillä niitoiIla. Pääteiden aitaaminen  hirvien varalta tärkeää  ja  se  koetaan 

nykyisellään melko hyvin hoidetuksi.  Päällysteen kunnostuksessa urapaikkaus  on  lähes yhtä 

suosittu kuin uudestaan  päällystäminen.  Myös  urapaikkaus halvempana  hyväksytään kun-

han  se  tehdään  laadukkaasti.  

TIELIIKENTEEN PALVELUT  
Levähdys-  ja  pysäköintialueilla siisteydessä parannettavaa. Tienvarsiin  halutaan lisää hei

-jastavia reunapaaluja  ja  näkyvät  ajoratamaalaukset.  Auton huolto-  ja  korjauspalvelut  ovat 

puutteelliset  palvelualueilla. Pysäköinti-, levähdys-  ja  palvelualueiden lisärakentamiSta  ei 

pidetä tarpeellisena, vaan tärkeämpää  on  pitää nykyiset alueet  käyttökelpoisina.  

MUU  TIELAITOKSEN  TOIMINTA 
Tärkeät  pohjavedet  on  suojattava  tienkäytön tuomilta haitoilta.  Suunnittelussa  ja  rakenta-

misessa  on  otettava huomioon maisemalliset näkökohdat.  Tienkäyttäjät  pitävät  vaikutta-
mismandollisuuksiaan tiesuunnitelmiin  heikkoina. Myös  vaikuttam,smandollisuuksista  tie-

dottamista pidetään  riittämättömämä. 

LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN  
Tieplirin  tärkeimpänä tehtävänä pidetään  pääteiden kunnossapitoa  sekä kesällä että erityi-

sesti talvella. Muita  painopistealuelta  ovat ympäristön  huomioiminen  erityisesti pohjavesi- 

alueiden osalta,  sivuteiden talvikunnossapito  sekä nykyisten teiden parantaminen. Nykyinen 

suuntaus  sivuteiden  hoidon tason laskuun ei saa kannatusta  tienkäyttäjiltä,  vaan varsinkin 

 sivuteiden talvikunnossapitoa  pidetään tärkeänä. Tiemäärärahojen  kohdistamisessa  on 

 yleisenä  trendinä  rahojen  kohdistaminen  mieluummin nykyisen tieverkon kunnossapitoon  ja 

 parantamiseen kuin uuden rakentamiseen. Poikkeuksen tekevät lähinnä  ohituskaistojen  Ii-

särakentaminen  ja  pyöräteiden  lisärakentamineri,  joita molempia pidettiin tärkeinä.  



ALKUSANAT 

Tielaitos  on  aikaisemmin selvittänyt tienkäyttäjien toiveet tienpidon 
suhteen joko suorilla tienkäyttäjäkontakteilla, kirjekyselyillä  tai 
tienkäyttäjille  tarkoitetun puhelinlinjan avulla. Tielaitos  on  myös teh-
nyt  koko tielaitosta  käsittäviä asiakastyytyväisyystutkimuksia. Tällä 
tutkimuksella Hämeen tiepiiri  on  halunnut selvittää puolueettomalla 
mittauksella tienkäyttäjien tyytyväisyyden tehtyihin toimenpiteisiin 
Hämeen läänin alueella. Vastaavia tutkimuksia tullaan tekemään 
jatkossa  3-5  vuoden välein. 

Tutkimus palvelee tienpidon strategioiden suunnittelua  ja tienpidon 
ohjelmointia.  Se  antaa myös Hämeen tiepilrille tietoa alueen tienpi

-don  toiveista  ja  tarpeista viestitettäväksi Tielaitoksen keskushallin
-nolle.  

Työn  on  toteuttanut Oy Viisikko -Fem  man  Ab ja Tielaitoksen  Hämeen 
tiepiirin puolesta työstä ovat vastanneet Raija Rekola, Tenho  Aar-
nikko, Heikki  Ikonen,  Pentti Karhu  ja  Juha Sammallahti. 

Tampereella marraskuussa  1996  

Tenho Aarnikko 
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Hämeen tiepiirin  asiakastyytyväisyystutkimus  1996 
 TUTKIMUSRAPORTTI 	_____________  

1  JOHDANTO 

Osana Hämeen tiepiirin laatuajattelua toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus 
tienkäyttäjien parissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri tienkäyttäjä-
ryhmien kokemuksia  ja  odotuksia tienpidon eri palveluista sekä näiden eri 
palvelujen tärkeyttä tienkäyttäjille. Lisäksi tavoitteena oli saada konkreettisia 
havaintoja epäkohdista  ja  ideoita niiden korjaamiseksi. 

Tutkimuksessa haettlin tietoa niistä liikenteen tekijöistä, jotka liittyvät tienkäyt-
täjien tienkäytän arkeen  ja  joihin toisaalta tiepiirillä  on  mandollisuus vaikuttaa 
omalla toiminnallaan. Tutkimuksessa ei ole käsitelty niitä tienpitoon liittyviä 
asioita, jotka eivät suoraan vaikuta tienkäyttäjään. Haastattelulomakkeen te-
koon  on  konsultin  lisäksi osallistunut tieplirin eri sektorien asiantuntijat, joita  on 

 henkilökohtaisesti haastateltu lomakkeen teon yhteydessä. 

Tutkimuksessa selvitettiin tiepiirin eri prosessien kehittämistarvetta haastatel-
tavien odotusten  ja  kokemusten pohjalta. Vastaajien odotuksia  on  kartoitettu 
kysymällä ominaisuuden tärkeyttä (ei merkitystä, vähän merkitystä, melko 
tärkeä, erittäin tärkeä) vastaajalle  ja  kokemuksia kysymällä ominaisuuden  ny-
kytilannetta  (erittäin huono, melko huono, melko hyvä  ja  erittäin hyvä) vas-
taajan näkökulmasta. Kehittämistarpeen tunnusluku  on  saatu laskemalla 
ominaisuuden tärkeyden  ja  nykytilanteen keskiarvojen erotus. 

Lisäksi eri ominaisuudet laitettiin haastateltavan kannalta tärkeysjärjestyk-
seen kolmen tärkeimmän ominaisuuden osalta. Ominaisuudet "pisteytettiin" 
kertomalla  1.  tärkein asia kolmella, toiseksi tärkein kandella  ja  3.  tärkein yh-
dellä, jolloin kokonaistuloksena saatiin ominaisuuksien välille selkeä tärkeys-
järjestys. Tällöin saatu prosenttiluku tarkoittaa siis ominaisuuden saamaa 
suhteellista osuutta painotuksen jälkeisistä "pisteistä" eikä  se  siis ilmaise sitä, 
montako prosenttia vastaajista  on  pitänyt ominaisuutta tärkeimpänä. 

Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin yrityksissä  ja  kotita- 
louksissa, kohdealueena  koko  Hämeen lääni. Haastattelut tehtiin touko- 
kesäkuussa  1996. 

2  TAUSTA-AINEISTO 

Tausta-aineistoksi selvitettiin normaalien taustatietojen lisäksi vastaajien liik-
kumiseen liittyviä taustatietoja. Alueellisesti tavoitteena oli kattaa tasaisesti 

 koko  Hämeen tiepiirin alue,  jota  varten haastattelut suoritettiin ns. ryväsotok
-sen  muodossa ennaltamäärättyjen osoitteiden ympärillä. Alueellinen jakauma 

määritettiin etukäteen Tilastokeskuksen julkaisun  "Helsinki  Kympistä Nuorga
-mun"  perusteella, jossa  on  jaettu asukasmäärät postinumeroalueittain. Aloi-

tusosoitteet valittiin satunnaisesti postinumeroalueiden sisällä 

Otostavoitteena  oli  1000  henkilöä, joista  300  ammattimaisia tienkäyttäjiä  ja 
 700  yksityisiä tienkäyttäjiä. Hyväksyttyjä haastatteluja saatiin suoritettua  964 

kpl,  joista ammattimaisia tienkäyttäjiä oli  245 kpl  ja  yksityisiä tienkäyttäjiä  719 
kpl. Haastattelumäärät  riittävät hyvin tilastollisesti luotettavaan tarkasteluun 

 koko  tiepiirin alueella. 

Tausta-aineiston jakaumat  on  esitetty tutkimuksen lopussa liitteessä  1. 
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2.1  Sukupuoli 

Vastaajista oli miehiä  65%  ja  naisia  35%. Vastaajajakauma  oli miespainottei-
nen, johtuen pääasiassa ammattimaisten tienkäyttäjien sukupuolijakaumasta. 
Raskaan ajoneuvoliikenteen kuljettajista oli peräti  97%  miehiä  ja  vain 3% 

 naisia. Yksityisautoilijoiden osalta vastaavat jakaumat olivat  70%  miehiä  ja 
 30%  naisia  ja  kevyen  ja joukkoliikenteen  käyttäjien osalta jakauma oli  35% 
 miehiä  ja  65%  naisia. 

Raskaan ajoneuvoliikenteen kuljettajiin  on  tässä luettu linja-auton  ja  kuorma- 
auton kuljettajat, yksityisautoilijoiden ryhmässä ovat myös ammattimaisista 
tienkäyttäjistä taksin kuljettajat sekä myyntiedustajat.  

2.2  Ikä 

Ikäjakaumaltaan vastaajatjakaantuivat  siten, että parhaiten edustettuna olivat 
työikäiset, jotka ovat myös aktiivisinta tienkäyttäjäryhmää.  Nuorten  pieni 
osuus johtuu myös siitä, että haastattelujen kohderyhmäksi valittiin  15-vuo-
tiaatja  sitä vanhemmat henkilöt. Myös vanhukset ovat hieman aliedustettuina. 

 Nuorten ja  vanhusten osuutta laskee myös  se,  että ammattimaisissa tien-
käyttäjissä ei ole edustettuina näihin ikäryhmiin kuuluvia. Kokonaisuutena 
kerätty aineisto kuvaa kuitenkin  varsin  hyvin alueen normaalia ikärakennetta.  

2.3  Asuinpaikka 

Haastateltavat kotitaloudet valittiin Tilastokeskuksen asuinmääräjakaumien 
mukaan postinumeron tarkkuudella. Postinumeroalueittain valittiin aloitus- 
osoitteet satunnaisesti  Postin osoiterekisterien  avulla. Otoksen painotusta 
muutettiin kuitenkin siten, että läänin suurimpien kaupunkien haastattelu- 
määristä siirrettiin  osa  läänin pienempiin kuntiin. Tällöin saatiin mukaan 
enemmän yleisten teiden piirissä olevia haastateltavia.  

2.4  Perhetilanne  

Vastaajista  43%  asui taloudessa, jossa oli alaikäisiä lapsia,  29%  vastaajista 
asui aikuistaloudessa eli talouden kaikki jäsenet olivat yli  18-vuotiaita.  Lap-
settomia  pareja oli  12%  vastaajista  ja  16%  vastaajista asui yksin.  

2.5  Koulutus 

Koulutuksen osalta vastaajia pyydettiin ilmoittamaan korkein koulutusaste. 
Koul utusasteessa painottuvat alemman asteen koulutuksen saaneet verrat-
tuna Hämeen läänin normaaliin koulutusastejakaumaan. Tämä johtunee am-
mattimaisten kuljettajien koulutuksen keskittymisestä matalamman koulutus- 
asteen tutkintoihin.  

2.6  Ammatti 

Ammattijakauma  poikkeaa normaalisti lähinnä yrittäjien suuren määrän 
vuoksi. Yrittäjiä  on  vastaajista peräti  19 %.  Yrittäjien suuri määrä johtuu am-
mattimaisten tienkäyttäjien ammattijakaumasta, jossa yrittäjiä  on  noin  40% 
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haastatell uista.  Suurimpana yksittäisenä ammatti ryhmänä ovat työntekijät, 
joita vastaajista oli  27%.  Myös eläkeläisiä oli otoksessa melko paljon  (16%). 

2.7  Työtilanne 

Haastatelluista oli tällä hetkellä työelämän palveluksessa  71%  ja  työttömänä 
 11%.  Ei vastanneita oli  18%,  johon kuuluvat opiskelijat, eläkeläiset  ja  muut 

vastaavat ryhmät.  

2.8  Asuinympäristö 

Haastatelluista  53%  asui kaupunkialueella  ja  maaseudulla asui  47%.  Otos 
kuvaa melko hyvin alueen normaalia asuinympäristöjakaumaa.  

2.9  Kotitalouden käytössä olevat autot  

Auto  oli käytössä  88% kotitalouksista.  Tilastokeskuksen mukaan autollisia 
kotitalouksia  koko  Suomessa oli vuonna  1990 66% kotitalouksista  ja autois-
tummen  on  jatkuvasti lisääntynyt. Vastaajatalouksissa oli hieman keskimää-
räistä useammin oma  auto  käytössä.  

2.10  Vuosittaiset  ajomäärät  

Kokonaisuutena otokseen  on  tullut  keskimääräistä enemmän ajavia henkilöitä, 
joka selittyy osittain ammattimaisten tienkäyttäjien suurilla ajomäärillä.  Vain 
10% tienkäyttäjistä  ajoi  alle  5000  kilometriä vuodessa. Yli  5000  mutta  alle 

 10000  kilometriä ajavia oli  7%  vastaajista.  10000-20000  kilometriä vuodessa 
ajavia oli  19%  ja  20000-30000  kilometriä ajavia myöskin  19%. 30000-50000 

 kilometriä vuodessa ajavia oli  15%  haastatelluista  ja  50000-80000  kilometriä 
vuodessa ajavia oli  13%  haastatelluista. Yli  80000  kilometriä vuodessa ajavia 
oli  17%  haastatelluista. 

Tarkasteltaessa vuosittaisia ajomääriä tienkäyttäjäryhmittäin ovat erot  kilo-
metrimäärissä  huomattavat. Erot käyvät hyvin ilmi liitetaulukossa "Vuosittaiset 
ajomäärät tienkäyttäjäryhmittäin" liitesivulla  5. 

2.11  Polkupyörän käyttö kesällä 

Polkupyörä  on  kesällä  varsin  runsaasti käytetty kulkuväline. Kesällä päivittäin 
polkupyörää käytti  20 %  vastaajista  ja  muutamia kertoja viikossa  26 %.  Silloin 
tällöin pyöräilijötä oli noin  40 %  vastaajista. Vastaajista  13 %  ei käyttänyt 
lainkaan polkupyörää. Kokonaisuutena polkupyörän aktiivikäyttö  on  run-
saampaa kaupunkialueella kuin maaseudulla.  

2.12  Henkilöauton käyttö taajama-alueella 

Vastaajista  83%  ajaa henkilöautolla taajama-alueella päivittäin  tai  ainakin 
useamman kerran viikossa.  

2.13  Henkilöauton käyttö  pääteillä 

Päätieverkostolla  säännöllisesti (päivittäin  tai  useamman kerran viikossa) ajaa 
 70%  vastaajista. 
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2.14  Henkilöauton käyttö päällystetyillä sivuteillä 

Päällystetyillä sivuteillä  säännöllisesti (päivittäin  tai  useamman kerran viikos-
sa) ajaa  64%  vastaajista.  

2.15  Henkilöauton käyttö sorateillä 

Sorateillä  säännöllisesti (päivittäin  tai  useamman kerran viikossa) ajaa  44% 
 vastaajista. Vaikka  sorateillä ajamistiheys  vaihtelee melko paljon asuinym-

päristön suhteen,  on  kuitenkin huomattava, että myös kaupunkilaiset käyttä-
vät sorateitä melko säännöllisesti.  
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3  TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA  

3.1  Talvihoidon  osien  kehittämistarpeet 

Talvihoidossa  suurin kehittämistarve  on polanteen höyläyksessä sivuteillä 
(kehittämistarve = 1,0).  Suuri kehittämistarve johtuu asian saamasta suuresta 
tärkeysarvosta (tärkeys =  3,5)  sekä nykytilanteen huonohkosta arvosanasta 
(nykytilanne=2,4).  On  huomattava, että vaikka tienkäyttäjien mielestä  polan - 
teen höyläys sivuteillä on  selkeästi tärkeimpien ominaisuuksien joukossa, niin 
nykytilanteen osalta  se  saa toiseksi huonoimman arvosanan. 

•  Ohittaminen ei onnistu  Viljakkalantiellä  (unen vuoksi)  
• Kaupunkialueen sivuteillä  ei saisi olla  polannetta:  aiheuttaa vaaraa 

 • Ylöjäriellä  tilanne  varsin  huono. Erittäin tärkeä  höylätä. 
•  Tehty liiankin hyvin 

Toiseksi suurin kehittämistarve liittyy talviajan nopeusrajoituksiin (kehittämis-
tarve =  0,8),  joiden muutumista olosuhteiden mukaan pidetään melko tär-
keänä (tärkeys =  3,1),  mutta nykyitlannetta melko huonona (nykytilanne=2,3). 
Nykytilanteen huonoutta selittää pitkälti nykyisen systeemin jäykkyys  ja  uuden 

 teknologian  vähäisyys (olemattomuus) käytännössä. 

•  Kuljettaja itse tietää, mikä  on  oikea nopeus  vallitsevalle kelille  ja  ajotaidolle 
•  Ei  ammattiautoilijoille,  vaikeuttaa syksyisin  talven  aikataulujen tekoa  
•  Nopeusrajoitus  on  hyvä laskea talveksi kaikille ajoneuvoille samaksi, niin  ohitustarve  on 

 pienempi  
•  Lisää olosuhteiden mukaan muuttuvia nopeusrajoituksia 

Seuraavaksi suurimmat kehittämistarpeet liittyvät suolaukseen,  jota  tutki-
muksessa mitattiin usealla yksittäisellä kysymyksellä. Suolausta halutaan 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA;  Kehittämistarpeet  (1-10  tärkeintä prosessia)  

Thrkeys 	• Nykyliknne 	D  Kehit$ämisorve 

Polonne  hän  ueiIIó (urat 

touoitetaan)  

Tiet  ourotoon  to 	rjesty4sessii  (ensin  
päätiat,  sitten  siv,jtiet) 

Liikenoemerk  pidetään  jotlwvash nökynä 

(puhdistetoon) 

Uukkoudesstorjuntoo  (suolaa)  lisatöön 

enkoiskohteisso (risteykset,  mäet)  

Pööteiden Iiukkoudentoc1unto  hoidetaan 

 suolohiekoituksello  (vähentää  sudaa) 

Talvajan nopeusrajoitukset  muuttuvat 

 olosuhte,den  mukaan  

Tielaitos  tiedottaa  tiedohjivölineissä 

aikuvasti  öä.  jo  kelidosukteisto 

Suolousto vähonnetään ympäristähoitiojen 

 vuoksi (tiet  Iiukkaampia( 

lielaisos t,edotsoa tiedoejsvölineissö  voin 
 rityistiIontes$o (hukkouj, ruuhlot  ne.)  

Senodsiojon tolviho.toon sotsotoan  lisää 
 (loulu poa5.äinen(  

 

0,0 	0,5 	1,0 	,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0  
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toisaalta vähentää lähinnä  ympäristöhaittojen  vuoksi  esim.  suosimalla pelkän 
 suolauksen  sijasta  suolahiekoitusta (kehittämistarve =  0,5),  mutta toisaalta 

 suolausta  halutaan lisättäväksi  erikoiskohteisiin  kuten mäkiin  ja  risteyksiin 
(kehittämistarve =  0,5).  

Suolaus  jakaa selvästi vastaajat eri  leireihin. Suolauksella  on  selkeät kannat-
tajat etenkin raskaan kaluston kuljettajien joukossa; nämä haluavat jopa sel-
västi  suolauksen  lisäämistä  erikoiskohteisiin.  Sensijaan  yksityisautoilijoiden  ja 

 kevyen  ja  joukkoliikenteen käyttäjäryhmät jakaantuvat  melko tasaisesti suo
-lauksen  kannattajiin  ja  vastustajiin.  Suolauksen vähentämistarvetta  perustel-

laan lähinnä  ympäristösyillä. 

•  Ainoa vaihtoehto raskaalle kalustolle 
•  Mm.  mäet tarvitsevat lisää 
•  Jos  vähennetään suolan käyttöä, niin ei ainakaan  ris  feyksissä 
•  Suolaa pitäisi vähentää 
•  Järjetöntä pitää talvella kesäkeliä 
• Suolausta  voisi vähentää, pääteillä ei tarvita,  kova  liikenne pitää tiet sulina, ruostehaittoja 
•  Suolaa voisi käyttää  vain  risteyksissä  ja  mäissä rekkoja  varten 
• Yötilanteet  pahoja; kanden ison auton kohdatessa näkyvyys  nolla;  suolauksen  oltava 
todella tarkkaa 

Muina  kehittämiskohteina  olivat  mm.  liikennemerkkien  säännöllinen  puhdis
-tammen näkymisen varmistamiseksi  ja  teiden  auraamisessa  tärkeysjärjes-

tyksessä, joita molempia pidettiin  varsin  tärkeänä. Näiden osalta  on  kuitenkin 
huomattava, että nykytilanne arvioidaan melko hyväksi. Sensijaan kevyen lii-
kenteen väylien  talvihoitoon  liittyen  pääraittien talvihoito  yhtäaikaa  autoteiden 

 kanssa sekä pyöräteiden  pyöräiltävyys  saavat  nykytilanteesta  vain  välttävän 
 arvioinnin, vaikka asioita pidetään melko tärkeänä. 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA;  Kehittämistarpeet  (1 1-21  tärkeintä prosessia)  

•  Tärkeys  •  Nykytilanne 	0  Kehittämistarve  

Teiden  urikristus  pidetään päällä talvella 	01 
2,8 

myos y&iana (oomuyon  tunteina)  2,9  
Kevyen  lllkenteen väy(ät  ovat myös 	 '0,4 

25  
pyöräiltävassö  kunnossa talvella  2,9  

Kevyen liikenteen  pääraittien talvihoito 	' 	iO,4  
2,5  

yhtäaikaa  outoieiden  kanssa  2,9  

Kevyen liikenteen väylät  hiekoitetoan 	0,3 
26  

aseanenin '  2,9  

Talvio1an nopeusrojoitukseno pidetä&( 0  I 2 9 
80 km/h  (paitsi  moot$orileillä)  2,  

Suolausto vähennetdän ruostehoittojen 	01 
25  

vuoksi (tiet  liukkaampio(  2,7  

Tiet  suolotoan  jo  ennakolta (vähentää 	0.1 
2,6  

liukkautto  jo  sadan  möärää( 	 -  2,6  

Sivuteiden liukkaudentorjun<P  2 6  
porannetaun  24  

Sinutiet auratoan ny(ryistä nopeothSsibI _________________________________________________________________  2,6  
(rahat  pociteiden  hoidosta pois)  2,5 
Pöötiet  pidetään  sulina sU9(&  2,7 

2,5  
Hiekaitusto vöhennöP  t__iv,. 2,7  

(polyho.tat  to  mcjonotto)  2.2 

-0,5 	0,0 	0,5 	1,0 1,5 	2,0 	2,5 3,0 	3,5 	4,0  
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TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA; Prosessien painotettu tärkeysjärjestys  (1-10  tärkeinta)  

Tiet  ouratoon tärkeysjär1estyksessä  (ensin 

päätiet.  sitten  sivvtiet) 

Polanne häy1otiiiin sivutejild (urot 

 to  soitetaa  n  

Tolviajan nopeusrojoitukset  muuttuvat 
olosuhteiden mukaan  

Päoteiden liukkaudeatorjunta ho,detaan 

suolahieko,tuksella  (vähentää suolaa)  

lu,kkoudentorluntoa  (suolaa) lisätään 
 erikoiskohteisso (risteykset. mdcl) 

Suo(austa  vähennetään  rs,ostehoittojen 

vvoksi  (tiet  liukkoanspia) 

Tolviojon nopeusrajoitukuena  pidetään  80 
km/h  (paitsi  moottooteitä) 

Sivuhet ouratoan  nykyistä nopeammin 
(rahat  pääteiden  hoidosta pois)  

Suolousta  vähennetään  ympäristähoittoien 

 vuoksi (tiet  liukkoompia)  

Kevyen liikenteen väylät Ovat  myäs 

pyöräiltävässä  kunnossa talvella  

 

0,0% 	2,0% 	4,0% 	6,0% 	8,0% 	10,0% 	12,0% 	14,0% 	16,0% 	18,0% 	20,0%  

3.2  Talvihoidon  osien tärkeysjärjestys 

Vastaajia pyydettiin laittamaan talvihoitoon liittyvät  asiat  omalta kannaltaan 
tärkeysjärjestykseen kolmen tärkeimmän osalta. Tärkeimpänä pidettiin tei-
den auraamista liikennemäärien mukaisessa suuruusjärjestyksessä, joka sai 
pisteytyksen jälkeen  12%  annetuista "äänistä". 

•  Tiet aurataan tärkeysjärjestyksessä, mutta sivutietkin  on  hoidettava 
•  Teiden  aura us  tehdään kiitettä  vän  aikaisin aamulla, helpottaa töihin menoa 
• Kiitosta!  Talon  edusta aurataan talvella hyvin! 
•  Käytän sivuteitä paljon (aurataan yleensä  n.  klo  12) 
•3-luokan sivutiet aamuisin  klo  7.00  hirveässä kunnossa ellei olo bussireittiä omakotialueella 

(Lamminpää, Rahola) 

Toiseksi tärkeimpänä yksittäisenä kohtana pidettiin polanteen höyläämistä 
sivuteillä  (9%).  Nämä kaksi olivat tärkeimpiä myös arvioitaessa ominaisuuk-
sien tärkeyttä neliportaisella asteikolla. 

Kolmanneksi tärkeimpänä yksittäisenä kohtana pidettiin nopeusrajoitusten 
muuttumista olosuhteiden mukaan  (8%).  Nopeusrajoitusten joustamista pi-
dettiin tärkeämpänä kuin nykyistä kiinteää talvinopeusjärjestelmää. Tämä tuli 
esille sekä laitettaessa ominaisuuksia tärkeysjärjestykseen että arvioitaessa 
ominaisuuksien tärkeyttä neliportaisesti. 

Suolauksen  osalta myös tässä kohdassa tulee esille mielipiteiden jakautu-
minen,  sillä  kannatusta sai sekä suolauksen vähentäminen ruostehaittojen 

 (6%)  ja  ympäristöhaittojen  (5%)  vuoksi että toisaalta suolauksen lisääminen 
erityiskohteisiin  (7%).  Myöskin pääteiden pitäminen jatkuvasti sulina suo-
lauksen avulla sai melko voimakkaan kannatuksen  (4%).  Teiden ennakko- 



8 	 Hämeen tiepilrin asiakastyytyväisyystutkimus  1996 
TUTKIM  US  RAPORTTI 

suolaus  sai myöskin jonkin verran kannatusta  (4%),  mutta ennakkosuolauksen 
osalta pitää huomioida asian kokeiluluonteisuus  ja  siihen liittyvät ennakkoluu-
lot (suolan laittaminen sulalle tielle). 

Kevyen liikenteen talvihoidon osalta tärkeimpänä pidetään pyöräteiden pitä-
mistä pyöräiltävässä kunnossa myös talvella  (5%)  ja  kevyen liikenteen  pää-
raittien talvihoito  yhtäaikaa autoteiden kanssa  (4%).  Kevyen liikenteen osalta 

 on  hyvä tarkastella erikseen eri tienkäyttäjäryhmiä,  sillä  erot mielipiteissä ovat 
 varsin  suuria. Kevyen  ja joukkoliikenteen  käyttäjistä reilu  80%  pitää kevyen 

liikenteen talvihoidon suorittamista yhtäaikaa autoteiden kanssa tärkeänä  tai 
 erittäin tärkeänä kun vastaava luku yksityisautoilijoilla  on 66%  ja  raskaan ka-

luston kuljettajilla  vain 47%. 

•  Aamulla töihin mennessä kevyen liikenteen väylät avaamatta 
• Polkupyö  ran  käyttö aika vähäistä, mutta silt/kin melko tärkeää 
•  Auton käyttötarve vähenee  jos  pääsee kävellen  tai  pyörällä 
•  Ensin  hoidettava jalkakäytävät, vähäinen lumi haittaa enemmän kevyttä liikennettä kuin 
autoja 

•  Hyvä asia, ettei kevyen liikenteen käyttäjät tule pääteille liukkaalla 

Vastaava trendi  on  havaittavissa myös muissa kevyen liikenteen väyliin liitty-
vissä kysymyksissä. Toinen selvä suuntaus kevyen liikenteen talvihoidon 
osalta  on se,  että nykytilannetta arvioitaessa kevyen  ja joukkoliikenteen  käyt-
täjät ovat kaikkein kriittisimpiä. Tämä  on  huomattavissa erityisesti arvioitaessa 
kevyen liikenteen väylien kuntoa pyöräilyn näkökulmasta, jolloin nykytilannetta 
piti melko huonona  38%  kevyen  ja joukkoliikenteen  käyttäjistä  ja  erittäin huo-
nona  19%. Yksityisautoilijoista nykytilannetta  pitää erittäin huonona  8%  ja 

 raskaan kaluston kuljettajista  6%.  

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA; Prosessien painotettu tärkeysjärjestys  (1 1-21  

Pächet  pidetään  tulina  suokiuksen  avulla  

Keyen  liikenteen  pääroittien talvuhocto 

 yhtäaikaa  autoteide,, kansso  

Tiet  suolatoon  a  ennakolta (vähentää 

 liukkoutto  jo  suolan  mäorää) 

Icikennernerkit pidetoon  jatkuvasti  näkyuinä 
Ipuhdistetaan)  

Teiden valaistus pidetään päällä talvella 

myös  yöackana laomuyon tunteino) 

Sivuteiden liukkaudentorjuntaa 

porannetoon Irahot pääteiden hoidoskil 

Tielaitos  tiedottaa tiedotusvälineissä 

jatkuvasti  sää- a keliolosuhteisto 

Sesonlciaçan talvihoitoon sotsotoan  lisää  

(1oulu - pääsiäinen)  

Kevyen liikenteen väylät  hiekoitetoan 

 useammin  

Tieloitos  tiedottaa tiedotusvälineissä  vain 

erityistilanteislo (liukkous, ruuhkot jna.l 

Hiekoitusto väkennetään  taajamissa 

 lpolyhaitat  a moonottol 

 

0,0% 	2,0% 	4,0% 	6,0% 	8.0% 	10,0% 	12.0% 	14,0% 	16.0% 	18,0% 	20.0%  
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4  TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ  

4.1  Kesähoidon  osien  kehittämistarpeet  

Teiden hoidossa  ja  ylläpidossa  kesällä suurin kehittämistarve  on tietyömaiden 
 karkean kiviaineksen jyräämisessä kiinteäksi (kehittämistarve =  0,9)  siitä 

huolimatta, että nykytilannetta pidetään neutraalina eli kohtalaisesti hoidettu-
na. Suuri kehittämistarve johtuu asian tärkeydestä tienkäyttäjille,  sillä  asiaa 
pidetään keskiarvolla mitattuna kolmanneksi tärkeimpänä kesähoitoon liitty-
vistä ominaisuuksista. Asiaa pidettiin tärkeänä varsinkin raskaan kaluston 
kuljettajien keskuudessa, joista  62%  piti asiaa erittäin tärkeänä. Samoin ras-
kaan kaluston kuijettajat olivat kriittisimpiä nykytilanteen suhteen eli heistä 

 14%  piti nykytilannetta erittäin huonona. 

•  Auton renkaat  ja  pohja kärsii isoista terävistå kivistä 
•  Varsinkin  sateen  jälkeen kiviongelmatja ennen höyläystä pienet montut 
• Ajajat aja koon tien mukaan 
• Hiekkapa  tja  tms. mieluummin 

Seuraavaksi suurimmat kehittämistarpeet ovat risteysalueiden säännöllinen 
niittäminen siten, että näköyhteydet säilyvät hyvinä (kehittämistarve =  0,7)  ja 

 pääteiden aitaaminen  hirvien varalta (kehittämistarve =  0,6).  Näitä molempia 
asioita pidetään hyvin tärkeinä, josta pääosin suuri kehittämistarvekin johtuu. 
Nykytilanteeseen ollan melko tyytyväisiä kummankin osalta. 

• Sivuteiden risteysalueet  todella heikkoja 
•  Myös liikenneopasteet ovat risteyksissä näköesteinä (korkealle autolle) 
• Risteykset nhitettävä säännöllisesti 
• Lepikko  kasvaa nopeasti - nhittäminen ei tapandu samassa suhteessa 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ;  Kehittamistarpeet  (1-9  tärkeintä prosessia)  

U  Tärkeys 	U  Nykytdorrne 	0  Kehrttäoristarse 

Risteysolueel niitetörin  säännöllisesti (hyvät 

 rräköyfrteydet kriteerrnä) 

Päät,et aidakson hireren vorolia 

Karkeo rtonoinen k,viauses t.etyämoiflo 
jyrätään  kiinteäksi  

Tietyömoosto t,edotetoon työmoota 
 koskien tien varressa (pituus, kesto)  

Tietyönsoista tiedotetoan  etukäteen eri 

 tiedotusvölineiden  kautta 

Teiden  uraisuuden nykysaso  aiheuttaa 

 oo9elmia liikeeneturvallisuuteen  

Työt  tietyömoillo  suoritetaan  kiIjaisno 
 aikoina (ei  njuhko'aikoina) 

Päöliysteen kunnostuksesso keskrtytöön 

 koko  pööHysteen  uusimiseen  

Pööllysteen kunnostuksesso keskitysöön 
ur.ec porkkoukseen  

 

0,0 	0,5 	1,0 	1.5 	2,0 	 2,5 	 3.0 	 3,5 	 4,0  
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•  Varovaisuus pitäisi säilyä  itse/lä -  aidat antavat  va/hoe/I/sen  turvallisuuden tunteen 
 •  Kun hirvi  ful/ut  "läpi', ei osaa enää  he/postipois 

•  Ei pitäisi säästää  hirviaitakustannuksissa! 
•  Enemmän aitoja 

Seuraavaksi suurimmat kehittämistarpeet liittyvät teiden tasaisuuteen (kehit-
tämistarve =  0,6)  ja  tietöiden ajoitukseen (kehittämistarve =  0,5).  Teiden ta-
saisuutta (urattomuutta) pidetään melko tärkeänä  ja  nykytilannetta  kohtalai-
sena. Arviointi  on  vastaava myös tietölden ajoittamisen suhteen eli haluttai-
siin, ettei tietöitä suoriteta ruuhka-aikoina. 

•  Ura  is/I/a  teillä ohjeita etteivät kaikki ajaisi samoja  uria 
•  Tampere-Lempäälä -välillä kaksi kohtaa, jossa  auto  lähtee  lontoon  ja  sateella vesi 
kerääntyy  ur/in 

• Henkilöauto/lIe  ongelmia  

•  Tämänhetkinen tilanne harmittaa monta kertaa kun  on  lähtenyt  minimiaikataululla  ja  joutuu 
 pysähtelemään 

• Pää//ystys  yöaikaan ettei  raskas ka/usto  tee  heti  uria  uuteen  asfalttiin,  60  tonnia  on  tosi 
paljon painoa  

•  Keskellä päivää. Miksei yöllä?  
•  Tietyöt ehdottomasti  hi/jaisina  aikoina, vaikka kallista  

Päällysteen kunnostustavan  osalta mielipiteet jakaantuvat hieman eri tien-
käyttäjäryhmien välillä. Raskaan kaluston kuijettajat suosivat selvästi enem-
män  koko  päällysteen  uusimista, kuin yksityisautoilijat  ja  varsinkin joukkolii-
kenteen  ja  kevyen liikenteen käyttäjät. Yksityisautoilijoiden kohdalla suosi-
taan kokonaisuutena hieman enemmän  koko  päällysteen  uusimista kuin 
urapaikkausta, mutta erot ovat melko pieniä. Joukkoliikenteen  ja  kevyen lii-
kenteen käyttäjät suosivat mieluummin urapaikkaukseen perustuvaa pääl-
lysteen kunnostusta. Kokonaisuutena  on  vielä todettava, että nykytilantee- 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ;  Kehittämistarpeet  (10-18  tärkeintä prosessia) 

Tärkeys 	• Nykyiu)anrse 	0  Kehuttämusta,ve  

liikenteen  y)eisilmettä piristetää9Y°  2,8  
istutuksil)o  2,8 

Tien  vierustot niitetään kukinnon jälkeeQ'0  2 8  
(kuka, kukkii,  naky,yys  huonompi)  2,8  

liikenteen sujuvuus ei kärsi  tietöiden 	0,1 
2,6  

johdosta  (au  pysähdyksiä)  2,7  

Teiden unen syntymistä ehkäistään 	0,0 
2 5  

urakipuillo )voner,levy  uran  pohjalla)  25 

Sorotuet poallystetoan 5a,kko 	0,0  
2,5  

a)empisasoisesti  kunhan  päällystetän  2,5  

Sou'ateiden kunnostamisean sotsotai&b 	(  
2 5  

(rahat  pääteiden  hoidosta pois)  2,5 '  

Tie on  myös  "suoristtt'." mu 1  :'  2,7  
päällystetään 	 -----  2,3  

Soroteuden poIyömin3ekt,tin  2 6  
)wossuok,ukse))a  (rasittaa luontoa)  2,3  

Te,den 	' 	 '' s ' 	__________________________________________________________________________  2,7  
kesoo,kono 	

,._ 
--'- 	i, 	 I 

1,0 	 0,5 	 0,0 0.5 	 .0 	 1.5 	 2,0 	 2,5 	 3,0 	 :1,5 	 4,0  
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seen  ollaan päällystyksen kunnostuksen osalta melko tyytyväisiä. 

•  Jos  pysyy  pinnat  tasassa,  niin si/loin saa tehdä 
•  Huono  tie  pitäisi päällystää kokonaan, ei aina palkata 
• Unen jyrääminen tasa/seksi  on  parempi vaihtoehto 
•  Päällyste  on  ollut kiitettävässä kunnossa (paitsi talvella) 

Muina kehittämiskohteina olivat tietyömaista etukäteen tiedottaminen eri tie-
dotusvälineissä (kehittämistarve =  0,4)  ja  tietyömaista  tiedottaminen työ-
maakohtaisesti tien varsilla (kehittämistarve =  0,3),  joita molempia pidettiin 
tärkeinä,  ja  varsinkin työmaakohtaista tiedottamista myös melko hyvin hoi-
dettu na. 

•  Tiedottaminen  on  hoidettu hyvin 
•  Pitäisi ilmoittaa ajoissa, että voisi käyttää mandollista kiertotietä 
• TV:ssä tietoa 
•  Radio  tehokkain 

• Taipeettomia  merkkejä, lisää merkkiviidakkoa 
•  Tiedotus ajoissa kiertotien varalta 
•  Tiedotus liian myöhään, ei kerkeä poikkeamaan toiselle tielle 

Pölyntorjunnan  osalta avoimissa kommenteissa tuli esille sekä pölyämisen 
kiusallisuus että suolan käytön vastustaminen. Kokonaisuutena pölyämisen 
estämistä ei pidetä kovinkaan tärkeänä  ja  huomattavaa  on,  että asia ei saa 
kannatusta myöskään maaseudulla asuvien joukossa, jossa pääosa soratie-
verkostosta kuitenkin sijaitsee. 

• Liuossuolaus  ei ole  paras  vaihtoehto mutta pitää pölyämistä vähentää; nykyisellään liikaa 

pölyä, saa pestä  koko  ajan ikkunoita 
• Suolataan esim. heinäkuulla,  kun pölyäminen todella alkaa 

Muilta osin tiepiirin toiminta vastaa tienkäyttäjien odotuksia melko hyvin. Ko-
konaisuutena kesähoitoon liittyvissä asioissa oli muihin osioihin verrattuna 
vähiten kehittämistarvetta. 
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4.2  Kesähoidon  osien tärkeysjärjestys 

Vastaajia pyydettiin laittamaan kesähoitoon liittyvät  asiat  omalta kannaltaan 
tärkeysjärjestykseen kolmen tärkeimmän osalta. Kokonaisuutena tärkeysjär-
jestyksessä kärkeen nousevat samat ominaisuudet kuin arvioitaessa tärkeyt-
tä keskiarvojen perusteella edellisessä kappaleessa. 

Tärkeimpänä pidettiin  koko päällysteen  uusimista päällystettä kunnostettaes
-sa. Pisteytyksen  jälkeen tämä kohta sai  14%  annetuista "äänistä". Päällysteen 

kunnostuksen osalta myös urapaikkaukseen perustuvaa uusimista pidettiin 
tärkeänä eli sitä pidettiin kolmanneksi tärkeimpänä ominaisuutena  (9%). 

 Tämä kertonee siitä, että itse päällystäminen  on  tärkeämpää kuin siihen käy-
tetty tapa  ja  toisaalta päällystystapojen preferoinnin pienet erot kertonevat 
myös urapaikkauksen laadun parantumisesta. 
Toiseksi tärkeimpänä pidettiin pääteiden aitaamista hirvien varalta, joka sai 
annetuista äänistä  12%.  

Myös tietöiden suorittamista ruuhka-aikojen ulkopuolella  (9%)  ja  tien  pinnan 
urattomuutta  (9%)  pidettiin tärkeänä. 

Samoin risteysalueiden säännöllinen niittäminen näköyhteyksien vuoksi 
 (8%)  ja  karkean irtonaisen kiviaineksen jyrääminen kiinteäksi  (7%)  nousivat 

 varsin  korkealle tärkeysjärjestysvertailussa. 

Kesähoidon  osalla vähemmän tärkeinä pidettiin ns. "pieniä" asioita, joita olivat 
liikenteen yleisilmeen piristäminen istutuksilla  (1%  äänistä)  ja tievalaistuksen 
päälläpitäminen  kesäaikana  (1%  äänistä), jotka saivat tärkeysjärjestysvertai- 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ; Prosessien painotettu  tärkeysjörjestys  (1.9  tärkeinta) 

Pöällysteen kunnostuksessa kesktytriän 

 koko  pöä(Fysteen unsirruseen 

Pöähet aidotoan (s(rnien  varalta  

Päällysteen kunnostuksessa keskitytiön 

 unen  pakkoukseen 

Iyot tietyömatlo  Suoritetaan  hIIÉaIsna 

oikona  (e  ruuhka -nekoino) 

Teden oranuuden nykytoso aiheuttao 

onelr,uo lukenr,eturuallisuuteen 

Rateysolueet nteIäon uaönnöllisest,  (by-nät 
 näköyhteydet knteerinö(  

Korkea  irtenoinen kiviaines tietyö,noi(Io 

jyrätäön  kiinteäksi  

Sorotiat poöllystetoön  vaikka 
 o(empitaso(sest(  kunhan  pööllystetään 

Sorotedon kunnostampseen iatataan 

 (rahat  pooteden hodosta poa(  

 

0,0% 	2,0% 	4,0% 	6,0% 	8,0% 	10,0% 	12,0% 	14,0% 	16,0% 	18,0% 	20,0%  
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TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ; Prosessien painotettu  tarkeysjärjestys  (10-18  tärkeinta)  

Liikenteen sujuvuus ei kärsi  ttetöden 

 johdosta (ei  pysöhdyksiä) 

lietyömaista tiedotetoan  etukäteen  er, 

 tiedotusvälineiden kautta 

Teiden unen syntymistä  ehkäistaan ns. 

uralapuilla (vonenilesy  uran poh1aHa) 

Tietyömaasto tiedotetoan työmoata 

 koskien tien varressa (pituus,  kesio( 

Sos'oteiden psslyäminen  estetään 

 liuossuolauksello (rosttoa  luontoa(  

Tien  vierustot niitetään  kukinnan jälkeen 

(kukat kukkii,  nökyyys huonomp,(  

Tie on  myös  suonistettova' m,käl, 

päällystetöön  (aiheuttaa  Iisäkustannuks,a(  

Teiden  valo,stus  pidetään päällä myös 

 kesöaikana  

I  Liikenteen  yleisilmetsö pinistetään  istutuksilla  

 

0,0% 	2,0% 	4,0% 	6,0% 	8,0% 	10,0% 	12,0% 	14,0% 	16,0% 	18,0% 	20,0%  

lussa varsin  vähän kannatusta.  

• Risteysympyröihin kukkaistutuksia,  -laatikoita, paikka kunnille  tu/oteiden  varteen 
"tervetuloa "-kyltit  

• Yleisilmettä  voidaan parantaa istutuksilla, mutta niin ettei  se  haittaa  näkyiyyttä 

•  Säästetään sähköä, täysin turhaa polttaa valoja kesällä  
•  Yöllä kotiin tullessa loppukesällä  jo  niin pimeää 
•Teiden valaistus kesäaikana:  risteysaluect  on  hyvä valaista pimeällä  
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5  TIELHKENTEEN  PALVELUT  

5.1  Tieliikenteen palvelujen  kehittämistarpeet  

Suurimmat kehittämistarpeet liittyvät levähdysalueiden  ja pysäköintialueiden 
siisteyteen,  joita molempia pidetään tärkeinä, mutta nykytilanteen osalta ti-
lanne arvioitiin välttäväksi. Suurin kehittämistarve  on levähdysalueiden  siistinä 
pitämisessä (kehittämistarve =  1,0)  ja  toiseksi suurin pysäköintialueiden siisti-
nä pitämisessä (kehittämistarve = 0,9). Siisteyden korkeahkot kehittämistar-
peet  johtuvat sekä asioiden suurehkosta tärkeydestä että nykytilanteen  vain 
välttävästä arvosanasta. 

• Tielaitos  kyllä  pitää siistinä, tienkäyttäjät eivät osaa käyttäytyä, asennekasvatusta! 
•  Siisteys tärkeää, muka vuus; hyvä  kuva  Suomesta  ja  Suomen teistä myös ulkomaalaisille 
• Vessoihin ei voi mennä  lasten  kanssa 

•  Johtuu meistä ihmisistä; yleissiisteys erittäin tärkeää, roiskitaan mökkiroskat hujan hajan 
• Kesämökkiläiset eivät saa jättää roskiaan  tai  tyhjennetään sitten useammin 
•  Niiden kunto parantunut huomattavasti aikaisemmasta kunnosta 

Kolmanneksi suurin kehittämistarve liittyy palvelualueiden auton huolto-  ja 
korjauspalveluihin (kehittämistarve =  0,7).  Auton huolto-  ja korjauspalveluja 

 pidetään melko tärkeinä, mutta nykytilannetta huonohkona, josta pääosin 
myös kehittämistarve aiheutuu. Palvelualueiden auton huolto-  ja korjauspal-
velujen  saama arvio nykytilanteesta oli alhaisin tieliikenteen palvelujen omi-
nais  u uksista. 

•  Niillä ei ole mitään; kuorma-auton renkaaseen ei saa ilmaa  ja  henkilöautoon ei pysty 
tekemään pienintäkään korjausta 

TIELIIKENTEEN PALVELUT;  Kehittämistarpeet  (1-10  tèrkeintä  prosessia)  

U  Tärkeys 	I  Nykytiksnne 	0  Kehittämistarve 

levöhdysalueet pidetc,an  jatkuvasti  Slistino 
 (roskat, käymälät jne.)  

Pysäköintiolueet  pidetään  atkuvosti  siistinä 

 (roskot) 

Tienvarsiin  lisätään  nykyaenlaism  hei  jastovia 
reunapoaluja 

Aorotamoalauks-et  saadaan  nykyisa 
nakysömmikv 

TeIyäkohteata aetoan  valtakunnallista 

 hetyökarttoo esim. huoltoosemilla 

T,etoa  annetaan  sähkö,s,llä näyttötauluifla 
(esim nopeusnäytöt) 

Levdhdysalveet s, 1 otetoon moisemaiksest, 

(esim.  veden  ääreen) 

Matkaa  h,dastovata tekiöistö t,edatetoon 
 etukäteen tiedotusvälineissä  

levähdysakte ots  ten  vä(it$ömässä 
 läheisyydessä  (näköntäisyydellä) 

Palvaluolveiia  oltava myös  auto,,  huolta-  jo 

 karauspolvelut  

 

0,0 	0,5 	1.0 	1.5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0  
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TIELIJKENTEEN  PALVELUT; Kehittamistarpeet  (10-20  tärkeintä prosessia)  

U  Tärkeys 	• Nyhytilanne 	0  Kehttamatare  

Matkaa  hdas$avista  teki  joatä 	 0,3 	
2 8 

	

tedotetaan  matkan  aikana  radion  ovulki 	 3,0 

	

Palvelubohteiden opastelta itäP  I 	 2 8 
(turistikobteet yms.) 	 -- 	 2,  

Nykyisenlaisia  pysäköintiå(i 	_____________________________________________________________________________  2 8  
rakennetaan lisää 	 2,7 

	

Pääseille  rakennetaan  mO4ipi1lsc 	 2 8 
palvelualueito (vrt. linnatuuli) 	 - 	 -  2,6 

	

LevöIsdysolueilks  on  kaupallisia  palveknP 	 2,7 
(evm k,oskit yms  I 	 2,6 

	

Nykyisen(oisia ieo<)Ll_i:t. 	 2 8  
rakennetaan lisää 	 2,5 

levohdysalueita rakeqr 	 2 7 

	

harvempoon,  mutta  tasolskoammm 	 2,4 

	

Neuvontoa  annetaan 	 2,6 

	

pakelupuhelinvello  (9600-9100) 	 2,4 

	

Levobdysaluent sijo.tetoar%(Lesnminv 	 2 7  
yhteyteen 	 2,3  

	

Eri yritysten  0m4,I -  im:m.irsiist_u 	 2 7  
lisätään 	 2,1 

	

I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	I 	I 	I 
-1,0 	-0,5 	0,0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 

• Hinauspalveluja  kaivataan  
•  Paikalla oltava myös raskaan kaluston huolto -ja  korjauspalveluvalmius 
• Tiepalvelumies  on  ainoa tuki  (esim. Linnatuuli)  

Seuraavaksi suurimmat  kehittämistarpeet  liittyvät  tie-  ja lilkenneinfoon  sekä 
 ajoratamaalauksiin  ja reunapaaluihin. Tienvarsiin  halutaan lisää  heijastavia 

reunapaaluja (kehittämistarve =  0,6), tienvarsiin  halutaan informaation  välittä-
jiksi  sähköisiä  näyttötauluja (kehittämistarve =  0,6)  ja ajoratamaalaukset  pitäisi 
saada nykyisiä näkyvimmiksi  (kehittämistarve =  0,4).  Näistä  ajoratamaalauk

-sia ja reunapaaluja  koskien  nykytilannetta  pidetään melko hyvänä, kun taas 
sähköisten  näyttötaulujen  osalta  nykytilannetta  pidetään  vain välttävänä. 

•  Liian vähän  paaluja;  saisivat olla  massiivisempia 
•  Tienvarsien  reunapaalut  lisäävät turvallisuutta  
•  Saisi olla pienemmillä  kin  teillä  

•  Sähköisiä  näyttötauluja  lisää  
•  Sähköinen  näyttötaulu  Landen moottoritiellä Järvenpäässä oiva.  Esim.  saa tiedon  jos  tie 

 joudutaan sulkemaan kolarin takia, voi käyttää  VT 140:tä.  
•  Pitkään  ajaneena  tietää  kyllä  kelit 

• Ajora famaalaukset  saisivat olla  heijasta vampia 
• Maalataan  useimmiten vasta alkusyksystä  
•  Lisää  ääniefektin  anta  via  kampareunaviivoja  

Tieliikenteen palvelujen osalta  on  huomattava yritysten omaa  tienvarsimai-
nontaa  ei  toivota Iisättävksi, levähdysalueet  tulee mieluummin edelleenkin ra-
kentaa  maisemaUisesti  sopiviin  kohteisin  kuin  esim. huoltoasemien  yhteyteen  
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eikä maksullista palvelupuhelinta ole ainakaan vielä koettu yleisesti tärkeäk-
si. 

•  Mainoksia enemmän, eivät häiritse 
• Mainokset haittaa  vat  ajoa 

•  Eihän synkkään paikkaan kukaan  mene 

•  Eipä ole mainostettu 
•  Toivottavasti ilmaisnumero 

Lisäksi  on  huomattavissa levähdys-  ja pysäköintialueiden  osalta selkeä trendi 
 sen  puolesta, että pidetään mieluummin nykyiset alueet siisteinä  ja  käyttö-

kelpoisina kuin että uhrataan varoja uusien alueiden rakentamiseen.  

5.2  Tieliikenteen palvelujen tärkeysjärjestys  

Laitettaessa  vastaajan kannalta tieliikenteen palveluja tärkeysjärjestykseen 
nousivat  tie-  ja liikenneinfoon  liittyvät kohdat kokonaisuutena tärkeimmäksi 
asiaksi. Näitä olivat "Teiden varsiin lisätään nykyisenlaisia heijastavia reuna-
paaluja", joka sai  20%  annetuista tärkeyspisteistä, "Ajoratamaalaukset saa-
daan nykyisiä näkyvämmiksi", joka sai  12%  annetuista tärkeyspisteistä  ja 

 "Tietoa annetaan sähköisillä näyttötauluilla", joka sai  7%  annetuista tärkeys- 
pisteistä. 

Toisena tärkeänä kokonaisuutena oli tässäkin levähdysalueiden siisteyteen 
 (10%)  ja pysäköintialueiden siisteyteen  (12%)  liittyvät ominaisuudet. 

Tässäkin osiossa vähemmän tärkeiksi arvioitiin pitkälti samat  asiat,  jotka sai- 
vat alhaiset keskiarvot arvioitaessa ominaisuuksia neliportaisella asteikolla. 

TIELIIKENTEEN PALVELUT; Prosessien painotettu tärkeysjärjestys  (1-10  tärkeintö) 

Tieanorsun lisatään nykyisea)aisia  hei  jaskivia 

reunapoaluja 

Pysäköinholueet  pidetään jatkuvasti  siislinä 

(roskot) 

Ajoratamaa(aukset  saadaan nykyisiä 
 nakyvämibi 

Levähdysalueet  pidetään jatkuvasti  sistinä 

 (roskat,  käymälat  ne.)  

T,etoa  annetaan  shkaisi)Iä näyttötou(uifla 

(esim nopeesnöytöt) 

Pa)ve)uoloei)lo  oltava myös auton huolto-  ja 
 korjauspolvelut  

Matkaa  hidostovista  teki  jöistä tiedotetoan 

 etukäteen tiedotusvälineissä  

Tetyokohtenlo loetoan  valtakunnallista 
 ietyä4sarttoa esim. huoltoasemilla 

Levähdysalueet  sijoitetaan  masemaUisesti 

(esim.  veden  ääreen) 

Matkaa  hidastov,sto teki1ästa t,edotetaon 

motkan  aikana  radion  onollo  

 

0,0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	10,0% 	2,0% 	14,06 	16,0% 	18,0% 	20,0%  
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TIELIIKENTEEN PALVELUT; Prosessien painotettu tärkeysjärjestys  (11-20  tärkeintä)  

Polvelukohteuden opasteuta (usätäan (esim, 

turustikohteet yms 

Pääteille  rakennetaan  monupuo(usia 

po(velua(ueita (vrt. Iinnatuuti( 

Ievähdysalueu(ku  on  koupol(usia palveluto 

(eum. kuoskit yms.( 

Levähdysa(ue  0,1  tuen  vä(ittömässä 

kiheisyydessä  (näköetäisyydellä(  

Nylsyiseolaisia eväkdysalveito  rakennetaan 
 hsäd 

levähdyso(ueita  rakennetaan  harvempoon, 

 mutta  tasokkaammun  

Eri yritysten omaa  tienvarsurnoir'oustoo 

hsatoãn 

Levähdysalueet  sijoitetaan  huo(toasemien  
yhteyteen  

Nyyisen(aisia pysäköintia(ueita 

 rakennetaan  Iusäa 

Neu,vontoa annetoon  keskitetysti 

 palve(upube(irnefla  (9600-9100)  

 

00% 	2,0% 	40% 	6,0% 	8,0% 	10,0% 	12.0% 	14,0% 	16,0% 	18,0% 	200%  

Vähiten "tärkeyspisteitä" sai neuvonnan antaminen palvelupuhelimella  (1%), 
 nykyisenlaisten pysäkäintialueiden lisärakentaminen  (1%)  ja levähdysaluel

-den  sijoittaminen huoitoasemien yhteyteen  (1%). 
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6  MUU TIELAITOKSEN TOIMINTA  

6.1  Muun  tielaitoksen  toiminnan  kehittämistarpeet  

Suurimpana kehittämistarpeena tielaitoksen muussa toiminnassa oli pohja- 
vesien suojaamisessa tienkäytön tuomilta haitoilta (kehittämistarve =  1,1). 

 Nykytilanne arvioitiin kohtalaiseksi (nykytilanne =  2,7),  mutta asiaa pidettiin 
erittäin tärkeänä, josta suuri kehittämistarvekin johtuu. Pohjavesien suojaa-
misen kohdalla  on  myös huomattava, että  sen  saama arvosana tärkeyden 
osalta (tärkeys =  3,7), on  korkein yksittäinen arvo  koko  tutkimuksessa. 

•  Erittäin tärkeä,  on  hoidettava vaikka maksaakin 
• Suo/alle  vastaava aine löydettävä 
• Sito  via  kankaita lisää 
•  Pohja vesien suojaamiseen  on  todella paneudutta  va ja  uhrattava aikaa  ja  rahaa siihen, ettei 
enää aiheuteta lisää vahinkoa 

• Tiehaitat  liioiteltuja (suurempiakin ongelmia) 

Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta  on  tienkäyttäjien mandollisuuksissa 
vaikuttaa suunnitelmiin (kehittämistarve =  1,0)  ja  vaikutusmandollisuuksista 
tiedottamisessa  ja opastamisessa (kehittämistarve =  1,0).  Näitä molempia pi-
dettiin nykytilanteen osalta melko huonoina. Nykytilanteen osalta  on  myös 
huomattava, että kaikkien tutkimuksen ominaisuuksien joukossa nämä saivat 
huonoimmat arvosanat. 

• Esim. neuvottelukunnat  hyviä, Hämeen piiri ainoa laatuaan tällä hetkellä 
• Rahtareilta pitäisi kysyä 
•  Tiedotus  ta jo  suunnitteluvaiheessa, ei vasta päätösten jälkeen 
•  Homma  menee piirileikiksi,  jos  kaikkia kuullaan 
•  Oman  aktiivisuuden varassa 
•  Käytännössä  on  toiminut Kangasalla 
•  Ongelmana  on,  että  on  niin monta mielipidettä kuin vastaajaakin 

MUU  TIELAITOKSEN  TOIMINTA;  Kehittömistarpeet  (1.9  tärkeinta  prosessia)  

U  Tärkeys 	U  Nykytilanne 	0  Kehittämistorve  

Tärkeät pohjovedet suojatoan tienkäytön 

tuomilto hoitoilto 

Suunnittelussa  jo  rakentamisessa otetaan 

huomioon maisemaan sopiminen 

Ympäristön huomioiminen ei saa haitata 

turvallisuutta (suolattomuus - liukkous) 

Tmkohiaisista  suunnitelmista tiedotetoon 

etukäteen alueen lehdissä 

Tienkäyttäjilki  on  mandollisuus vaikuttaa 

suunnitelmiin 

Eri lupien hokemir,en  a  nastouksen 

 saaminen sujuu nopeash 

Eri lupien hokem,smenettely  on  selkeä 

Voikut$amismohdoll,suuksista  kerrotaan  a 
 opostetoan  selkeästi 

Ympärislon l,uo,n,oiminen ko,kessa 

to,m,nnossa (lisobustonnuksista  huolimatta)  

 

0,0 	 0.5 	 lO 	1.5 	 2,0 	 2,5 	 3,0 	 3,5 	 4,0  
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MUU TIELAITOKSEN TOIMINTA; Kehittämistarpeet  (10-17  tärkeinta  prosessia) 

•  Tärkeys 	• Nykytksnne 	0  Keh,ttämstarse 

Tepärissd  no  selkeost, nImetty  10,7 	
2 4  yhteyshenkilö  valitus-  to  ehdotusosio,ssa __---,. 	------------ 	 3,0 

Oman  ohjeen  suunn,telmisto t,edotelaon  10,6 	
2 3  

koteihin erikseen  esim.  kirjeitse  2,9  

lO's 
Lupamoksut  ovat  edullset  2,4 

2,9  

Tieyrnpöristöso io levähdysolueilla  3,0 	
2,8  

lisotoan v,hensh.,tuks,o ______________________________________________________________________  2,8  

Meluesteet  eivät ole esteenä  ,naistimeE ____________________________________________________________________  2 7  
nkemiselle --.---- ---- 	--- 	 2,6  

Toimistossa voi  lupo-asio1ssa osioido  I 0,0 	
2 4  

myös  virko-o1on  jälkeen  -----'------- - 	 ---»---- 	 2,5 

0,31  
Meluesteitä  rakennetaan lisää  2,8  

-  2,5  

Ympäriston heosnloirninen eI __________________________________________________________________________  2 7  
nopeutta 	liukkaus  -  alempi nopeus)  ---' 	- - 	 1 	 2,4 

-0,5 0,0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	 4,0  

Selkeät  kehittämistarpeet  oli myös maiseman  huomloimisessa  suunnittelussa 
 ja  rakentamisessa  (kehittämistarve =  0,7)  sekä valitus-  ja  ehdotusasioissa  oi-

kean henkilön  löytämisessä (kehittämistarve =  0,7).  Maisemien  huomioimista 
 suunnittelussa  ja  rakentamisessa pidetään  varsin  tärkeänä  ja  nykytilannetta 
 arvioidaan melko hyväksi eli  kehittämistarve  ei johdu niinkään nykytilanteen 

 huonoudesta  vaan asian tärkeydestä. Sensijaan valitus-  ja  ehdotusasioissa 
 selkeästi nimetyn  yhteyshenkilön löytymisen  osalta nykytilanne arvioidaan 

melko huonoksi, vaikka asia koetaan melko tärkeäksi.  

•  Sillan  kaiteet  liian korkeat  tai  niiden läpi ei näe vettä 
•  Voisi katsoa ettei ainakaan historiallisia paikkoja tuhota 
• Nykyään otetaan paremmin huomioon 

•  Näissä asioissa mennään ensimmäisenä tiemestarille 
•  Ei merkitystä, koska tiemestarit  kyllä  kuuntelevat 
• Yhteyshenkilö  pitäisi olla, vastuun siirtoa ei saisi tapahtua. "Ei kuulu mulle" -periaate pois. 
• Kuka yhteyshenkilö? 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan  suolausta  myös  ympäristöteeman  alaisuu-
dessa. Huomattavaa  on,  että vaikka  suolauksen  vähentämisen suuntaan  on 

 paljon vaateita, niin selkeä enemmistö pitää tärkeänä, ettei  suolaamattomuu-
della  saada vaarantaa liikenneturvallisuutta.  Eli  käytännössä tämä tarkoittaa 
nykyisenlaista suuntausta, jossa pyritään suolan vähentämiseen kehittämällä 

 suolaussysteemiä  siten, että samaan lopputulokseen päästään vähemmällä 
suolan käytöllä.  

• Suolaus  aiheuttaa ohittamispakkoa, koska suola lentää isossa pilvessä auton 
perässä -  2-3  kertaa rekan mittainen suolahuntu rekan perässä 

• lhmishenget  ovat aina tärkeitä 
• Kujetfajan  on  otettava huomioon  sää-/keliolosuhteet 
•  Aina  ei turvallisuutta huomioida 
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Sensijaan vastaajat eivät pidä nopeutta niin tärkeänä kuin turvallisuutta eli 
noin puolet vastaajista olisi valmiita laskemaan nopeusrajoituksia, mikäli  sen 

 avulla voitaisiin vähentää suolan käyttöä. Tosin nopeuden alentaminen jakaa 
mielipiteitä eri tienkäyttäjäryhmien välillä. Raskaan kaluston kuljettajista  65% 

 ei ole valmiita nopeusrajoitusten alentamiseen vaikka  sillä  voitaisiin vähentää 
suolan käyttöä, kun taas yksityisautoilijoista  ja  varsinkin kevyen  ja joukkolii-
kenteen  käyttäjistä hienoinen enemmistö olisi valmiita laskemaan nopeusra-
joituksia, mikäli  sen  avulla voitaisiin vähentää suolan käyttöä. 

•  Varsinkin nopeusrajoituksia rajoitetaan liikaakin 
• Voi johtaa jopa liikennenopeuden alentamiseen 
• Liikutaan autolla rauhallisemmin 
•  Suojelualueiden kohdalla  kyllä 

Meluesteiden lisärakentamista tienkäyttäjät  eivät pidä tärkeänä. Meluesteiden 
osalta nykytilannetta pidetään kohtalaisen hyvänä. Nykyisellään ei myöskään 
nähdä ongelmana meluesteiden olemista myös näkemisesteenä maisemien 
suhteen. 

• Meluesteet  rumia 
• Meluesteet  eivät mielestäni ole tarpeellisia; koska ihminen  on  tiet itse rakentanut, hänen 
pitää kestää meluhaitatkin 

•  Maa valleja enemmän, elementtejä vähemmän 
•  Annettaisiin puiden toimia esteenä 

•  On  välttämättömiä mutta ovat esteenä 
• Meluesteet  voisi olla  osa  luontoa, esim. istutuksia 
• Meluesteiden  siisteys nähdäkseni ei ole hoidettu parhaalla mandollisella tavalla 

MUU  TIELAITOKSEN  TOIMINTA; Prosessien painotettu  tarkeysarjestys  (1-9  thrkeintö) 

Törkeöt pohjaeedel suojotoon 	koytats 
iuonolto haitselto 

Suunnittelusso io  rokentamisesso  otetaan 

huomioon moisen000n s,imineu 

Ympäristön huom,oim,nen  e, too  ho,tutu 

tu,voll,suotta (suolottomous -  liukkaus) 

Yrrç,aristäo huomioiminen  kaikessa toiminnassa 

(lisäkustonnuksista huol,rn,atta) 

Tienkäyttäj,Ikt  on  mandollisuus noikuttoo 

a,unoileknies 

Tiekohtoisista suuneitele,isto tiedotetoon 

 etukäteen alueen lehdisso  

mon  alueen suunnitelmista tiedotetoon koteihin 

erikseen esim. kirjeitse 

Vo,kuttamismuhdollisuuks,sta  kerrotaan  o 
 opostetoan  selkeästi 

Tie)iespäristössä  a  leuähdysolueiilo hätöön 

nilserrokontamista  (istutuksia)  

 

0,0% 	2,0% 	4.0% 	6,0% 	8,0% 	0,0% 12,0% 14,0% 	6,0% 	8,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% 30,0%  



Meluesleet eivÔt  nie  esteenä maisemien 

rräkemiselle 

Ympäristön huom.o.minen ei saa olevissa 

nopesitso (lisskkoos alempi nopeus) 

Meluesteitä  rakennetaan  lisOS  

Ile  iirissä  on  selkeästi nimetty ylmtnyshenkilö 

valitus-  a  ehdotusvssioissa 

Tvirnistosso  voi lvpa-as,visso vsio.clo myös  virka- 

aion älkeen 

Eri  lupine  kakemmnen  a  vastauksen saaminen 

suluu nopeasti 

Eri kipien kakennisminenettely  on  selkeä 

Lopoesoksut  ovat edulliset  

0,0% 	2,0% 	4,0% 	6,0% 	8,0% 10,0% 12,0% 	4,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% 30,0%  
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MUU  TIELAITOKSEN  TOIMINTA;  Proseasien  painotettu  tärkeysjörjestys  (10-17  törkeintö) 

6.2  Muun  tielaitoksen  toiminnan tärkeysjärjestys 

Selvästi tärkeimpänä pidettiin pohjavesien suojaamista tienkäytön, kuten esim. 
suolauksen tuomilta haitoilta  (28%  pisteistä) 

Tässä osiossa nousi ympäristö kokonaisuutena  varsin  korkealle tärkeysjär-
jestyksissä. Myös toiseksi  ja  neljänneksi tärkeimpinä pidetyt "Suunnittelussa  ja 

 rakentamisessa otetaan huomioon maisemaan sopiminen"  (15%)  ja  "Ympä-
ristön huomioiminen kaikessa toiminnassa"  (9%)  liittyivät ympäristöön. 

•  Joskus ympäristöä ajatellaan liikaakin 
 •  Mihin kansalla  on  varaa  

•  Tiet luontoa  mukailen 
•  Suolan levitys  -  onko ajateltu luontoa? 

Huomattavaa  on  kuitenkin  se,  että kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin turvalli-
suuden "nostamista" ympäristöä tärkeämmäksi eli liikenneturvallisuutta ei saa 
vaarantaa esim. suolausta lopettamalla, vaikka tämä ympäristön kannalta oli-
sikin suotavaa. Lisäksi  on  huomattava, että vaikka vastauksissa yleistrendi  on 

 selkeästi ympäristöystävältinen, niin meluesteiden kohdalla poiketaan tästä 
trendistä. Ilmeisesti meluesteitä ei ajatella niinkään ympäristökohteena, var-
sinkaan  jos  ei itse asuta melualueella. Hämeessä liikennemelualueella asuu 
noin  5%  väestöstä. 

Laitettaessa  asioita tärkeysjärjestykseen myös vaikutusmandollisuutta suun-
nitelmiin pidettiin tärkeänä  (9%)  sekä suunnitelmista etukäteen tiedottamista 
alueen lehdissä  (6%)  ja  aluekohtaisesti esim.  kotiin jaettavan tiedotusmateri - 
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aalin  muodossa  (6%).  

Ei lehdistä aina huomaa 
•  On  kiva  tietää kotipaikkakunnan parannuksista 
• Kirje olisi hyvä asukkaille 

Vähemmän tärkeinä pidettiin yleisesti lupa-asioihin liittyviä asioita. Tähän 
vaikuttaa luonnollisesti  se,  ettei keskiverto tienkäyttäjä joudu tekemisiin lupa- 
asioiden kanssa.  

7  LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN 

Liikenteen kehittäminen -osiossa tarkastellaan keskitetysti tiepiirin "suurem-
pia" kokonaisuuksia niiden tärkeyden sekä niiden vaatiman panostustarpeen 
suhteen. Tähän osioon  on  otettu mukaan sekä uusia, lähinnä rakentamiseen 
liittyviä tiepiirin tehtäviä, että aikaisemmissa osioissakin olleita lähinnä palve-
luihin  ja  kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Kuvioita tulkittaessa  on  huomattava, 
että tärkeyttä  on  arvioitu neliportaisella asteikolla  (1 =  ei lainkaan tärkeää,  2 
=  vähemmän tärkeää,  3 =  melko tärkeää,  4 =  erittäin tärkeää)  ja  panostus- 
tarvetta kolmiportaisella asteikolla  (1 =  vähennetään,  2 =  nykyinen taso hyvä, 

 3 =  lisätään). Panostustarvetta tulkittaessa  on  tärkeää huomioida, että  pa-
nostustarpeen tunnusluku  osoittaa yksittäisen ominaisuuden sisäistä muu-
tostarvetta verrattuna nykytilanteeseen. Sensijaan luvuissa  7.2  Tiemäärä-
rahojen kohdistaminen  ja  7.3  Tiemäärärahojen säästökohteet tarkastellaan eri 
ominaisuuksien keskinäisiä suhteita. 

LIIKENNEVAYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Panostustarpeet  (1-1 1  tarkeintä prosessa) 

•  Tärkeys 	 Panostoksel 

Potilaiden konnossapito toIvell 	varaan 

lrskkoadenesto  nej  

Poh1ove,ioluerden suoiooe,it,en 

Poätekien konnossopito kesolla lpaollysreen 

 paikka L,s/uusIm menI 

Sivuteiden kunnossopito  talvella  burna,,  

liukkoudenesto joel  

Ympäristön kuomioim,nen kaikessa toiminnassa 

Tno1oetien limkennetunuollisuudnn  n  'ympäristön 

ponontominen 

Nykyisten teiden porontominen 

Otnrtuskoisto1en rakentaminen 

Kevyen liikenteen näylmen tol0hnt0 

PyorOteiden lisärokentoemmnen 

Smnute,den kuennssopmtö k.ällä  I  losOmttnm,n,n, 

 pölyn etto)  

 

0,0 	0.5 	1.0 	I 5 	 2 0 	2,5 	3,0 	3,5 	4.0  
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LIIKENNEVAYLIEN KEHITTAMINEN; Panostuetarpeet  (12-22  tärkeintä prosessia)  

J U  Torkeys 	 Ponostokset 

Tiekäyeäjienvoikitohdolhsoaks.en laminen 

Känelyteiden lärakentomines, 

Tiepiurin  asioista paremmin  tieciattaminen 

Lhkenneinformaotion  kehittäminen  (esim 

sähkoinet  näytöt( 

Teiden  ympäristbn oikeaSSa (esim. istutaksel)  

parantaminen  

Soroteiden pääiiystbminen  

Nopeammin  a1ettanien  teiden  (esim moottonihet)  

rakentaminen  

Tienoarren evähdyn  a  pysakointiokieiden 

Tiena(aistoksien hsorakentaminen 

Meloesteitd  rakennetaan  usaS 

Uosren tieyhteyhs.en  rakentaminen  

 

0,0 	0,5 	 1 .0 	 ,5 	 2,0 	2,5 	 3,0 	 3,5 	 4,0  

7.1  Kehittämiskohteiden  tärkeys  ja  panostustarve  

Kysyttäessä kunkin yksittäisen  osion  tärkeyttä  tienkäyttäjille,  tiepiirin tärkeim-
pänä tehtävänä pidettiin  pääteiden kunnossapitoa  talvella, joka sai keskiar-
voksi  3,7  eli erittäin tärkeä. Kaikista vastaajista  pääteiden talvikunnossapitoa 

 piti tärkeänä  97%  (melko tärkeänä  19,3  %  ja  erittäin tärkeänä  77,8%). Pa
-nostustarpeen  osalta  (panostustarve =  2,4)  nykyistä panostusta piti hyvänä 

 56%  vastaajista  ja lisäpanostuksia pääteiden talvikunnossapitoon  haluaisi 
 43%  vastaajista.  Vain 1%  vastaajista olisi valmis vähentämään  panostuksia 

pääteiden talvikunnossapitoon. 

• Tu,vallisia  myös talvella 
•  Lisää suolaa risteyksiin 
•  Keskeltä jäinen klöntti pois ohitusten takia 
• Teiden täytyisi olla kunnossa myös talvella 
• Auraus myös yöllä 

Toiseksi tärkeimpänä pidettiin  pohjavesialueiden  suojaamista  (tärkeys=3,7), 
 joka sai  tärkeydessä  korkeat arviot kaikissa tutkimuksen vaiheissa.  Pa

-nostustarpeen  osalta  (panostustarve =  2,7)  pohjavesialueiden  suojaamiseen 
 on  tienkäyttäjien mielestä  panostettava  nykyistä enemmän.  Lisäpanostuksia 

 haluavat etenkin kevyen  ja joukkoliikenteen  käyttäjät, joista  76%  ovat  pano-
stuksien  lisäämisen kannalla. Huomattavaa  on,  että  pohjavesialueiden  suo-
jaaminen sai korkeimman yksittäisen arvon  panostustarpeen  osalta.  

•  Luonto otettava huomioon 
• Suolausta  pois; sähkö isellä taululla ilmoitetaan: ei suolausta 
• Ei harjujen lävistämistä 
•  Pohja vedet eivät olo pohjattomia kaivoja, tulee vielä  pula 
•  Puhdas luonto häviävä luonnonvara, myös matkailuvaltti  
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Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin pääteiden kunnossapitoa kesällä 
(tärkeys=3,4), joka osaltaan tukee tielaitoksen nykyistä tiepolitiikkaa, jossa 
painopiste  on  päätieverkostoon panostamisessa. Panostustarpeen  pienuus 
(panostustarve =  2,3)  osoittaa kuitenkin, että kesäkunnossapitoon panostus 

 on  jo  nykyisellään  varsin  riittävää, eikä tienkäyttäjien enemmistö kaipaa 
lisäpanostuksia pääteiden kesäkunnossapitoon. Lisäpanostuksia kannattaa 

 36%  vastaajista, kun nykytaso  on  riittävä  63%  mielestä. 

• Tietöihin  lisää ihmisiä töihin, että tiet saadaan nopeammin takaisin kokotoimiseen käyttöön 
• Urat  ja  montut  on  ikäviä auton kunnolle 
• Harjaus  keväällä 
•  Ei paikkauksia lisää 

Tärkeänä pidettiin myös sivuteiden talvikunnossapitoa (tärkeys=3,4), jonka 
osalta panostustasoa tulisi lisätä vastaajista  50%  mielestä  ja  säilyttää nykyi-
sellään  48%  mielestä. Sivuteiden talvikunnossapitoon suhtautuminen vaihte-
lee  varsin  selvästi vastaajan asuinympäristön suhteen. Maaseudun  haja- 
asutusalueella asuvista panostuksien lisäämistä haluaa  60%,  kun kaupunkien 
keskusta-alueella asuvien kohdalla vastaava luku  on 36%.  

•  Myös sivutiet pitäisi saada nykyistä nopeammin aurattua 
• Pienemmät tiet aurataan aina myöhemmin 
•  Vanhukset  ja  lapsiperheet kärsivät lumisista, liukkaista teistä 
• Pyöräily joskus hengenvaarallista talvella 

Vähemmän tärkeinä yksittäisinä asioina pidettiin uusien tieyhteyksien raken-
tamista (tärkeys=2,3), meluesteiden lisärakentamista (tärkeys=2,5)  ja tieva-
laistuksen lisärakentamista (tärkeys=2,6).  Näille oli yhteistä myös lisäpanos-
tustarpeen pienuus eli pääosin näiden ominaisuuksien suhteen ei kaivata 
lisäpanostuksia nykyiseen verrattuna. 

•  Suomessa  on  jo  nyt liikaa teitä. Ei enää lisää, eikä ainakaan sellaisiin paikkoihin missä 
paikalliset asukkaat niitä vastustavat! 

•  Ei tällä hetkellä tärkeää 
•  Suomi  elää pyörien päällä 

•  Mieluummin kasvatetaan puita teiden varsille äänivalliksi 
•  Uudet meluesteet oltava hyvännäköisiä  ja  asukkaille miellyttäviä 
•  Uusia alueita rakennettaessa tiedetään meluhaitoista, ei niistä pitäisi rutista 

•  Valoa lisää 
•  Isoihin risteyksiin jotka  on onnettomuusalttiita 
•  Ainakin  haja -asutusseuduilla  

Kokonaisuutena lisäpanostustarpeet liittyvätkin pääosin enemmän nykyisen 
struktuurin parantamiseen kuin uuden rakentamiseen. Tähän sääntöön poik-
keuksen tekevät lähinnä ohituskaistojen  ja  pyöräteiden lisärakentaminen, joilla 
molemmilla panostustarpeen tunnusluvuksi tuli  2,5.  Ohituskaistojen  lisä- 
rakentamista toivovat etenkin raskaan kaluston kuijettajat, joista ohituskaisto-
jen rakentamista piti tärkeänä peräti  90%  ja panostuksien  lisäämistä ohitus-
kaistojen rakentamiseen heistä halusi  74%.  Pyöräteiden rakentamisen puo-
lesta lisäpanostuksia haluttiin tasaisemmin eri tienkäyttäjäryhmien välillä; 
yksityisautoilijoista panostuksia lisäisi  52%,  raskaan kaluston kuljettajista  57% 

 ja  kevyen  ja joukkoliikenteen  käyttäjistä  68%.  

• Ohituskaistatiet  oval  hyviä. Leveäkaistateitä ei saisi rakentaa! 
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•  Tarvitaan aika paljon lisää, kipeä tarve paikka paikoin 
• Kolaririskit vähenee 
• Ohituskaistalta  ei ruuhka-aikana pääse takaisin omalle kaistalle 

• Kaupunkialueelle  enemmän pyöräteitä 
•  Keskustaan paremmat yhteydet pyörällä 
• Isoimpien  väylien laidoille, esim.  Lahti-Nastola 
• Siirtyvät muuten ajotielle  

7.2  Tiemäärärahojen  käyttökohteet  

Kohdassa "Tiemäärärahojen kohdistami nen" haastateltavia pyydettiin nimeä-
mään itselleen kolme tärkeintä aluetta, joihin  hän kohdistaisi  käytettävissä ole-
vat liikenteen määrärahat. Valittaessa kolmea tärkeintä kohdetta, tuloksissa 
korostuvat jokapäiväistä liikkumista kriittisimmin koskettavat seikat, poikkeuk-
sena lähinnä pohjavesialueiden suojaaminen, joka taas sisältää voimakkaita 
periaattellisia tunnekysymyksiä. 

Myös tiemäärärahojen kohdistamisessa selvästi tärkeimmäksi nousi päätei
-den  kunnossapito talvella, joka sai  24%  "pisteistä". Huomattavaa  on,  että tämän 

vaihtoehdon valitsi tärkeimmäksi peräti  43%  vastaajista. Pääteiden talvihoidon 
osalta  on  kuitenkin huomattava, että  sen  saama panostustarvearvio ei ollut 
erityisen korkea (panostustarve =  2,4).  Tämä kertoo siitä, että pääteiden talvi- 
hoitoon panostetaan  jo  nykyään  varsin  paljon  ja  tuloksiin ollaan pääosin tyy-
tyväisiä. 

Toiseksi tärkeimpänä tiemäärärahojen kohdistamiskohteena oli nykyisten teid-
en parantaminen  (10%),  joka  on  periaatteessa vastakohtapari uusien tieyh- 

IJIKENNEVAYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Määrörahojen käyttäkohteet  (1.11  tärkeintä)  

Pääteidnn kunnoop,to IoveIIa (aaron,, 

I,ukkaodeneso  jne) 

Nykyolen te.den pOronlo,ninen 

Sivase,den ku,mo.nopdo IaIv&  (aura,,, 
 liukkoudenesto  jne)  

Puh  jovesiduetden suojoominen 

Okdushaislojen rokenlam,nen 

P•eden kunnossop,lo kesIIä (pä4tlysinnn 

poikkous/asounnen) 

PyÖnäIeden Inarokentae,inon 

Tooiornen ken,eiurvolhsuoden  a  -yesprsn 

porontom,nen 

Ynp6r$Öu huoen,o,n,,nen (,o,kew, Ioirninr,ouo 

Nopeoranr,n oteftonn $.,d.n (eson. nooeonl,e$) 

 rakentaminen 

Sorate,den po&(y.tanrinen  

 

0,0% 2,0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 	20% 140% 6.0% 80% 20,0% 220% 24.0% 26.0% 28.0% 30,0%  
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LIIKENNEVÄYUEN  KEHITTÄMINEN; Määrarahojen käyttökohteet  (12-22  tarkeintö)  

Kevyen liikenteen vöylien tolvihaito 

Kc,nelyteiden Iisrakentominen 

Tievoloistoksien hstirokentorninen 

Sivuteiden kennossopito kesailt,  I  losoittorninee, 

pälyn  este) 

liikenneinlorrnoation  kehittäminen Ieuen. 

sähkäiset ottylät) 

Uusien tinyhteyksien rokentominen 

Tienkäyttäjien ooikntosntohdollisouku,nn ksöärninen 

Tiepiirtrr asioista paremmin tiedottaminen 

Teiden ympäristön ulkonäön esim. istotukset) 

parontaminen 

Melsesteitä  rakennetaan lisän 

Tienvorren lovähdys.  a  pysäköintialoeiden 

 lisääminen 

 

0,0% 	2,0% 4,0% 	6,0% 	8,0% 10,0% 	2,0% 14,0% 	6,0% 180% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% 30,0%  

teyksien  rakentamiselle  (1%).  Tämä kertoo melko selvästi nykyisen tieverkon 
riittävyydestä  ja tienkäyttäjän  toivomuksesta tiemäärärahojen suuntaamisesta 
nykyisen tieverkon olosuhteiden parantamiseen. 

•  Ylläpitäminen ensisijaisesti 
•  Sivu teiden oikaisuja parantaminen, pää/lystäminen 
•  Parantaminen tekee turhaksi uusien teiden rakentamisen, paitsi syrjäseuduilla 
• Päällystäminen erikoisen tärkeätä 

Seuraavaksi tärkeimpinä tiemäärärahojen kohdistamiskohteina olivat sivu- 
teiden kunnossapito talvella  (8%),  pohjavesialueiden  suojaaminen  (8%)  ja 
ohituskaistojen  rakentaminen  (8%).  

Vähiten tärkeinä pidettiin määrärahojen kohdistamista tienvarren levähdys-  ja 
pysäköintialueiden  lisäämiseen  (0,3%),  meluesteiden lisärakentamiseen 

 (0,5%)  ja tieympäristön  ulkoasun parantamiseen esim. istutuksien avulla 
 (0,5%).  

•  Tasokkaita olla pitää 
•  Erityisesti uusien moottoriteiden vars//la 
•  Linja-autopysäkit liiaksi levähdyspaikkoja 

•  Istutukset hoidettava myös jatkuvasti 
• Risteyskohtiin matalia kukkia  
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7.3  Tiemäärärahojen  säästökohteet  

Pääosin ne kohteet, joista voidaan tienkäyttäjien mielestä tinkiä  on satsaus
-kohteiden "vastakohtia" eli vastaukset ovat siinä mielessä joitakin poikkeuksia 

lukuunottamatta loogisia keskenään. 

Poikkeuksen loogisuuteen tekevät ohituskaistojen rakentaminen  ja  nopeam-
min ajettavien teiden (esim. moottoritiet) rakentaminen, jotka selvästi jakavat 
vastaajien mielipiteitä. Myös sorateiden päällystämisen suhteen löytyy selke-
ästi sekä asiaan panostuksia haluavia että asiaa hyvänä säästökohteena pi-
täviä. 

•  Uusi ohitustie Hesasta Jyväskylään  varsin  massiivinen, kuka käyttää, ei ainakaan ruuhkia 
näkynyt 

•  Jos  rahaa  on  
•  Isojen kaupunkien välille ohituskaistat 
•  Ennemmin moottoriteitä (ei vastaantulijoita) kuin ohituskaistoja 

•  Hoito tärkeämpää kuin päällystäminen 
• Ei välttämättä tosin  asfalttia 
•  Ruuhka isimmille teille päällysteet 
• Sivuteille päällyste 

Varojen kohdistaminen ohituskaistojen rakentamiseen sai  8%  pisteistä, mutta 
toisaalta  se  sai yhdeksänneksi eniten pisteitä  (4%)  kun valittiin säästö-
kohteita. 

Varojen kohdistaminen nopeammin ajettavien teiden rakentamiseen sai  4% 
 pisteistä  (10.  eniten), mutta  se  nousi myös kolmanneksi parhaaksi 

UIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN; Määrärahojen  iäästäkohteet  (1.11  vähiten tärkeää) 
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LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Maarörahojen saastokohteet  (12-22  vöhiten törkecia) 

Tiepirin o.oto porenn,n i,edoorninen 

S,'Mecen kcnnossopdo kesäII { tOsOittO,nine, 
polyn nIo) 

Yrnpörislöo hoomuoiminen  kaikessa toirninnasso 

renko'eo1en voikotu ohdollisoeksien lisoärninen 

Kevyen likenteen väyfien olvihoito 

Sivuteiden kunnossopito  talvella (ourous, 
lukkaadnaeso  Inn)  

Pohavesialueden suo100mlnen 

Päateiden kunnossopto  talvella (auraus, 
hukkoudenesto  inn)  

Pböteiden kunnosuopto keadlö lpóöllpsteen 
paikkous/uusminen) 

Nykysten  teiden parontannen 

Toojanien liikenneturvIIisouden  ja  pespärstän 
 parantaminen 
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säästökohteeksi  (11%). 

Säästökohteista  eniten pisteitä sai kohta "Uusien tieyhteyksien rakentaminen", 
joka sai pisteistä  17%. Se  oli myös melko "häntäpäässä", kun tienkäyttäjät 
valitsivat määrärahojen satsauskohteita. 

Muita säästökohteita olivat meluesteiden lisärakentaminen  (13%), 
tieympäristön  ulkonäön parantaminen  (10%),  tienvarren levähdys-  ja 
pysäköintialueiden  lisääminen  (9%)  ja tievalaistuksien lisärakentaminen 

 (9%).  

Taajamien liikenneturvallisuuden  ja  -ympäristön parantamisen osalta  on  huo-
mattava, että säästökohteita nimettäessä  se  "jäi" viimeiseksi eli  se on 

 tienkäyttäjien mielestä asia missä ei nykyisestään saa säästää. Taajamien lii-
kenneturvallisuuden  ja  -ympäristön parantaminen oli myös melko korkealla 
sekä ominaisuuksien sisäistä tärkeyttä (tärkeys =  3,3)  että panostustarvetta 
(panostustarve =  2,5) määriteltäessä  ja  myös laitettaessa määrärahojen 
käyttökohteita tärkeysjärjestykseen  (5%  pisteistä). 

•  Tähän pitäisi satsata enemmän 
•  Taajamien liikenneturvallisuus otettava huomioon 
• Alikulkukäytä  vä t  usein i/man va/als tusta, vaaran taa turvallisuuden 
• Suojatiet  ja  -merkit kunno//a näkyviin; asuinaluelden hidasteita lisää 
• Kääntymiskaistoja esim. vasemmalle kääntyville  
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimusaineistoa  on  tarkasteltu pääasiaasa kolmesta näkökulmasta: 
• tienkäyttäjien näkökulmasta  koko  tiepiirin alueella 
•  tienkäyttäjien näkökulmasta tienkäyttäjäryhmittäin 
•  tienkäyttäjien näkökulmasta asuinympäristön suhteen  

8.1  Taustatiedot 

Kokonaisuutena kerätty tutkimusaineisto vastaa  varsin  hyvin Hämeen läänin 
keskivertoväestöä, kun otetaan huomioon tutkimuksen otostavoitteeseen teh-
ty rajaus haastateltavien iän suhteen. 

Taustatietojen  osalta otosta vääristää lähinnä sukupuolijakauman osalta  am-
mattiautoilijoiden mukaanottaminen  tutkimukseen erillisenä ryhmänä. Pitkälti 
tämän vuoksi miehiä  on  tutkimuksessa enemmän kuin olisi puhtaan satun-
naisotannan perusteella. Ammattiautoilijoiden suuri määrä näkyy myös  am-
mattijakaumassa,  jossa yrittäjien  ja  työntekijöiden osuus  on  normaalia suu-
rempi. Muuten jakaumat noudattavat melko hyvin Hämeen läänin normaalia 
asukasrakennetta.  Auto  oli käytössä  88% kotitalouksista. 

8.2  Teiden hoito  ja  ylläpito talvella 

Hämeen tiepiirissä talvihoidon tasoon ollaan kokonaisuutena melko tyy-
tyväisiä. Suurin yksittälnen kehittämistarve  on  polanteen höyläämisessä 
sivuteillä. Talviajan nopeusrajoituksiln  halutaan joustoja. Suolauksessa 
tulisi edelleen pyrkiä suolan käytöön vähentämiseen kuitenkaan liiken-
netu rvallisu  utta  vaarantamatta. 

Polanteen höyläys sivuteillä  on  tienkäyttäjien mielestä hoidettu huonohkosti. 
Polanteen höyläämättömyys (urat)  on  ongelmallista varsinkin raskaan kalus-
ton kuijettajille, joiden akseliväli ei sovi uriin. 

Talviajan  kiinteät nopeusrajoitukset saavat kritiikkiä osakseen sekä arvioita-
essa nykytilannetta että annetuissa avoimissa kommenteissa. Vastaajien 
avoimien kommenttien mukaan  on  turhauttavaa ajaa  80 km/h,  kun keli  on 

 kuiva  ja  toisaalta oikein huonolla  80 km/h  voi olla liikaakin. Avoimissa  kom
-menteissa  ymmärretään hyvin myös autoilijan oma vastuu. 

Suolauksen  osalta tienkäyttäjien mielipiteet jakaantuvat melko selvästi suo-
lauksen kannattajiin  ja  vastustajiin. Suolaus  tai  oikeastaan liukkaudenesto 
koetaan tärkeäksi varsinkin raskaan kaluston kuljettajien joukossa, joista yli 

 90%  olisi jopa valmis lisäämään suolausta erityiskohteisiin. Suolauksen vas-
tustusta perustellaan lähinnä ympäristöarvoilla, mutta tienkäyttäjät ovat toi-
saalta melko yksimielisiä siitä, ettei ympäristön vuoksi saa vaarantaa liiken-
neturvallisuutta.  

Varsin  tärkeäksi katsottiin myös teiden auraus tärkeysjärjestyksessä eli  ensin 
 päätiet  ja  sitten sivutiet. Tämän osalta kehittämistarve ei kuitenkaan noussut 

 kovin  korkeaksi, koska nykytilanne koetaan hyvin hoidettuna. 
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Kevyen liikenteen talvihoidossa kehittämistarve johtuu avoimien kommenttien 
perusteella lähinnä töiden ajoituksesta. Työt tulisi tehdä siten, että kevyen lii-
kenteen väylätkin ovat kunnossa  jo työliikenteessä.  Tätä toivovat myös autoi-
lijat,  sillä hoitamattomat  kevyen liikenteen väylät "ajavat" kevyen liikenteen 
käyttäjät auratuille autoteille. Kevyttä liikennettä koskevissa avoimissa  kom-
menteissa  on  jopa yllättävän paljon vaatimuksia toispuoleisesta hiekottami-
sesta kelkkailijoita  ja pulkan vetäjiä  varten.  

8.3  Teiden hoito  ja  ylläpito kesällä 

Karkea  irtonainen kivialnes tietyämailla  koetaan ongelmalliseksi.  Ris
-teysalueilla  näkyvyys taattava  säännällisillä niltoilla. Pääteiden altaami-

nen  hirvien varalta tärkeää.  Päällysteen kunnostuksessa urapaikkaus 
 on  lähes yhtä suosittu kuin uudestaan  päällystäminenkin. 

Tietyömailla  käytettävää karkeaa irtonaista kiviainesta kritisoidaan voimak-
kaasti. Yksityisautoilijoille tuottaa ongelmia lentelevät  kivet ja  raskaan kaluston 
ongelmat liittyvät kivien aiheuttamiin rengasrikkoihin, joita avoimien vastaus-
ten  perusteella tapahtuu melko paljon. 

Risteysalueiden  näkyvyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, joskin ny-
kytilanne koetaan kohta!aiseksi. Eniten arvostelua sai osakseen risteysaluei

-den niittäminen sivuteillä. 

Pääteiden  hirvien varalta aitaamisen osalta nykytilanne arvioidaan melko hy-
väksi. Sensijaan hirviaitojen aukkoisuutta  ja  porttien aukijättämistä tulisi jat-
kossa valvoa paremmin. 

Päällysteen kunnostuksessa  koko päällysteen  uusimista pidetään hieman 
urapaikkausta parempana tapana, mutta vastauksista tulee esille myös tien-
käyttäjien kustannustietoisuus eli myös urapaikkaus halvempana hyväksytään 
kunhan  se  tehdään laadukkaasti. Urapaikkausta vastustaa lähinnä raskaan 
kaluston kuljettajat, joista selvä enemmistö kannattaa  koko päällysteen  uusi-
mista.  

8.4  Tieliikenteen palvelut  

Levähdys-  ja  pysäkäintialueilla siisteydessä parannettavaa. Tienvarsiin 
 halutaan lisää  heijastavia reunapaaluja  ja  näkyvät  ajoratamaalaukset. 

 Auton huolto-  ja  korjauspalvelut  puutteelliset  palvelualueilla. Pysäkäin
-ti-, levähdys-  ja  palvelualueiden lisärakentamista  ei pidetä tarpeellisena. 

Suurimmat kehittämistarpeet liittyvät pysäköinti-  ja levähdysalueiden siistey
-teen.  Nykytilanne  on  välttävä, mutta asiaa pidetään erittäin tärkeänä, josta 

suuri kehittämistarvekin johtuu. Pysäköintialueisiin kohdistuva kritiikki kohdis-
tuu lähinnä roska-astioiden liian harvaan tyhjennysväliin, josta johtuen  P- 
alueet ovat roskaisia. Levähdysalueilla roskaisuuttakin enemmän moititaan 
WC:den epäsiisteyttä. Käymälöitä kuvataan avoimissa kommenteissa jopa 
järkyttäviksi. Käymälöistä ei ole hyötyä mikäli siisteystaso ei vastaa käyttäjien 
vaatimuksia. 

Heijastavien reunapaalujen  lisäämistä pidetään tärkeänä. Heijastavat reuna-
paalut saavat avoimissa kommenteissa osakseen pelkkää kiitosta  ja  niiden 
tuomaa apua huonoissa olosuhteissa kehutaan yleisesti. Myös ajoratamaa-
lauksien näkyvyyttä pidetään tärkeänä  ja  avoimissa kommenteissa paran- 
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nustoiveet  kohdistuvat lähinnä maalausten tiheämpään uusimistahtiin. 
Tienkäyttäjät eivät näe tarpeellisena pysäköinti-, levähdys-  ja palvelualueiden 
lisärakentamista.  Tärkeämpää  on  pitää nykyiset alueet käyttökelpoisina.  

8.5  Muu tielaitoksen toiminta 

Tärkeät pohjavedet  on  suojattava tienkäytän tuomilta haitoilta. Suunnit-
telussa  ja  rakentamisessa  on  otettava huomioon maisemalliset näkö-
kohdat. Tienkäyttäjät pitävät vaikuttamismandollisuuksiaan tiesuunni-
telmiin heikkoina sekä vaikuttamismandollisuuksista tiedottamista  ja 

 opastamista  huonosti hoidettuna. Meluesteiden lisärakentamista ei pi-
detä tärkeänä. 

Pohjavesien  suojaamista pidetään erittäin tärkeänä  ja  niiden suojaamista toi-
votaan lisäkustannuksien uhallakin. Nykytilannetta pidetään kohtalaisena, 
mutta nykytilanteen osalta arviointia vaikeuttanee tiedon puute tehdyistä suo-
jaustoimenpiteistä. Myös ympäristöön liittyen maisemien huomioiminen 
suunnittelussa  ja  rakentamisessa koetaan tärkeäksi. Maiseman huomioiminen 
koetaan nykyään kohtalaisena, moitteita tulee lähinnä meluesteiden ulkonä-
östä, joka varmasti osittain  on  myös vaikuttamassa niiden vähäisessä suo-
siossa lisärakentamisen suhteen. 

Ympäristön osalta  on  kuitenkin huomattava, että vaikka asiaa kokonaisuutena 
pidetään hyvin merkittävänä, niin liikenneturvallisuutta ei haluta vaarantaa 
suolan käytön lopettamisella. Käytännössä tämä merkitsee jatkuvan tuoteke-
hittelyn tarvetta liukkaudentorjuntaan, jotta suolan määrää voidaan vähentää. 

Tienkäyttäjät  pitävät sekä vaikuttamismandollisuuksiaan tiesuunnitelmiin että 
vaikuttamismandollisuuksista tiedottamista heikkona. Nämä saivat nykytilan-
teen osalta  koko  tutkimuksen huonoimmat arvosanat, joten parantamisen va-
raa  on  melkoisesti - varsinkin kun tienkäyttäjät pitävät niitä melko tärkeinä.  

8.6  Liikenteen kehittäminen 

Tiepiirin tärkein tehtävä  on  pääteiden  kunnossapito sekä kesällä että 
vielä erityisesti talvella. Muita painopistealueita ovat ympäristön huomi-
oiminen erityisesti pohjavesialueiden osalta, sivuteiden talvikunnossa-
pito sekä nykyisten teiden parantaminen. Lisärakentamista toivotaan 
lähinnä ohituskaistojen  ja  pyöräteiden kohdalla. 

Pääteiden talvikunnossapitoa  pidetään selkeästi tiepiirin tärkeimpänä yksit-
täisenä tehtävänä. Nykyiseen tasoon ollaan melko tyytyväisiä,  sillä  vaikka 
pääteiden talvihoito  on  tiemäärärahoja kohdistettaessa  tärkein kohde, niin  Ii

-säpanostuksiin  ei ole suurta tarvetta vaan nykyinen taso  on  jo  tyydyttävä. 
Pääteiden kesäkunnossapidon osalta tilanne  on  vastaavanlainen; asia  on 

 tärkeä, mutta panostuksien lisäämistä nykyisestä ei yleisesti vaadita. 

Ympäristöasiat kokonaisuutena ovat nousseet  varsin  tärkeiksi, joihin ollaan 
myös valmiita panostamaan. Varsinkin pohjavesialueiden suojaaminen koe-
taan tärkeäksi  ja  siihen vaaditaan tiemäärärahoja suunnattavaksi nykyistä 
enemmän. 
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Nykyinen suuntaus  sivuteiden  hoidon tason laskuun ei saa kannatusta tien- 
käyttäjiltä, vaan varsinkin  sivuteiden talvikunnossapitoa  pidetään tärkeänä. 
Avoimissa  kommenteissa sivuteiden talvihoidon  tasoa moititaan  varsin  suo-
raan.  Sivuteiden  osalta  talvikunnossapitoa  pidetään selvästi tärkeämpänä 
kuin  kesäkunnossapitoa.  

Tiemäärärahojen  kohdistamisessa  on  yleisenä  trendinä  rahojen  kohdistami-
nen  mieluummin nykyisen tieverkon kunnossapitoon  ja  parantamiseen kuin 
uuden rakentamiseen. Poikkeuksen tekevät lähinnä  ohituskaistojen lisära-
kentaminen  ja  pyöräteiden  lisärakentaminen,  joita molempia pidettiin tärkei-
nä.  
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Tielaitos  
Hämeen  tiepilri 

HYVÄ VASTAAJA  

Kehittääksemme  toimintaamme, Hämeen läänin tiestöä  ja  tiepiirin palveluja, olemme 
toteuttamassa laajaa asiakastyyiyväisyystutkimusta läänin kansalaisten  ja  alueen yritysten 
mielipiteiden  ja  kokemusten selvittämiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena  on  selvittää eri 
tienkäyttäjäryhmien odotuksia  ja  kokemuksia tienpidosta Hämeen läänin alueella. 
Lisäksi haastatteli joiden tehtävänä  on  kerätä konkreettisia ehdotuksia tiepiirin toiminnan 
kehittämiseksi. 

Tutkittavina  osa -alueina ovat 
• A. Teiden talvihoito, 
• B. Teiden kesähoito (Päällystetyt tiet  ja  soratiet,  Työt tietyömailla  la  Kesäkunnossapito) 
• C. Tieliikenteen palvelut  (Tie-  ja  liikenneinfo  ja  Levähdys-  ja  palvelualueet), 
• D. Muu tielatoksen toiminta (Ympäristö, Asiakaspalvelu  ja  Suunnittelu) sekä 
• E. Liikenneväylien  kehittäminen. 

Tutkimukseen liittyvät haastattelut toteutetaan touko-kesäkuussa. Haastattelut suoritetaan 
kotitalouksissa  ja  yrityksissä. Haastattelujen tekoon osallistuu  50  haastatteli  jaa.  

Vastaukset käsitellään tutkimuslaitoksessa täysin luottamuksellisesti eivätkä yksittäisten 
vastaajien mielipiteet tule ilmi. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen  tuloksia hyödynnetään pyrittäessä entistä paremmin 
huomioimaan tienkäyttäjien tarpeita tienpidossa  ja  määrärahojen suuntaamisessa 
tienkäyttäjien tarpeiden mukaisesti. Koska määrärahat eivät tule lisääntymään lähivuosina, 
niin tienkäyttäjien mielipiteitä käytetään hyväksi tehtäessä päätöksiä siitä, mihin määrärahoja 
lisätään  ja  mistä kohteista vastaavasti voidaan tinkiä. Tutkimus uusitaan säännöllisin väliajoin 
kehityksen  la  tehtyjen toimenpiteiden tulosten seuraamiseksi tavoitteena tyytyväinen 
tienkäyttäjä. 

Kiitokset palautteestanne  ja  hyvää kevättä 

Juhani Miilunpohja 
 ti  ejohta  ja  

Lisätietoja: 
Raija Rekola 
TIELAITOS, Himeen tiepri 
Akerlundinkatu  5 B, 33100  TAMPERE 

 Puh.  931 -251 2318 

Marko  Forsblom 
Oy VIISIKKO  -  FEMMAN Ab  
Kuninkaankatu  21, 33210  TAMPERE 

 Puh.  931  -  222 7693  



VASTAUSESIMERKKI:  
1.  Teiden  liukkaudentorjunta  hoidetaan  hiekoittamalla  

A 	 B 
123 ® 	12 ® 4  

TU  LKl NTA.  Mielestäni teiden liukkauden torjunta 
 hiekoittamalla  on  erittäin tärkeää  ja  nykytilanne  on 

 melko hyvä.  

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA 
Merkitse  ympyröimällä  kohtaan  (A)  oma mielipiteesi 
miten tärkeitä seuraavat  asiat  ovat sinulle  ja  kohtaan  
(B)  mikä  on  käsityksesi  asioiden nykytilanteesta. 	TaMhofto 

1. A-TÄRKEYS  /  MIELIPIDE  
=  ei  merkitystä/täysin  eri mieltä  

2  =  vähän  merkitystä/vähän  eri mieltä  
3  =  melko  tärkeä/melko  samaa mieltä  
4  =  erittäin  tärkeä/täysin  samaa mieltä  

B-NY  KYTILANNE 
=  erittäin huono  

2  =  melko huono  
3  =  melko hyvä  
4  =  erittäin hyvä  

- - 
- 	 II ..  ,q_ 	__-______-  u_  

1. Tiet  aurataan  tärkeysjärjestyksessä  (ensin  päätiet,  sitten  sivutiet) 	1 2 3 4 	1 2 3 4 
2. Sivutiet aurataan  nykyistä nopeammin (rahat  pääteideri  hoidosta pois) 	1 2 3 4 	1 2 3 4 
3. Päätiet  pidetään  sulina suolauksen  avulla 	 1 2 3 4 	1 2 3 4 
4. Pääteiden liukkaudentorjunta  hoidetaan  suolahiekoituksella  (vähentää suolaa)  1 2 3 4 	1 2 3 4 

6. Tiet  suolataan  jo  ennakolta (vähentää  liukkautta  ja  suolan määrää) 	1 2 3 4 	1 2 3 4 
7. Sivuteiden liukkaudentorjuntaa  parannetaan (rahat  pääteiden  hoidosta) 	1 2 3 4 	1 2 3 4 
8. Suolausta  vähennetään  ruostehaittojen  vuoksi (tiet  liukkaampia) 	 1 2 3 4 	1 2 3 4 
9. Suolausta  vähennetään  ympäristöhaittojen  vuoksi (tiet  liukkaampia) 	1 2 3 4 	1 2 3 4 

11. Liikennemerkit pidetään jatkuvasti  näkyvinä  (puhdistetaan) 	 1 2 3 4 	1 2 3 4 
12. Talviajan nopeusrajoituksena  pidetään  80 km/h  (paitsi  moottoriteillä) 	1 2 3 4 	1 2 3 4 
13. Talviajan nopeusrajoitukset  muuttuvat olosuhteiden mukaan 	 1 2 3 4 	1 2 3 4 
14. Tielaitos  tiedottaa tiedotusvälineissä jatkuvasti  sää-  ja  keliolosuhteista 	1 2 3 4 	1 2 3 4 

16. Kevyen liikenteen  pääraittien talvihoito  yhtäaikaa  autoteiden  kanssa  1 2 3 4 1 2 3 	4 
17. Kevyen liikenteen väylät ovat myös  pyöräiltävässä  kunnossa talvella  1 2 3 4 1 2 3 	4 
18. Kevyen liikenteen väylät  hiekoitetaan  useammin  1 2 3 4 1 2 3 	4 
19. Hiekoitusta  vähennetään taajamissa  (pölyhaitat  ja  maanotto)  1 

1 
2 
2 

3 4 
4 

1 
1 

2 
2 

3 	4 
4 20. Sesonkiajan talvihoitoon 	lisää (joulu  satsataan 	- pääsiäinenl  

21. Teiden valaistus pidetään päällä talvella myös  yöaikana (aamuyän  tunteina)  1 2 3 4 1 2 3 	4 
22. Muu, mikä  __________________________________________  1 2 3 4 1 2 3 	4 

23. Ole  hyvä  ja  valitse ylläolevista ominaisuuksista  (1-22)  itsellesi kolme tärkeintä, joihin pitäisi 
kiinnittää eniten huomiota.  1. 	 2. 	 3. 

24.  Kommentoi vielä tarkemmin niitä ominaisuuksia  (1-22),  jotka mielestäsi  on  hoidettu erittäin huonosti  ja  kuinka  asiat  mielestäsi voitaisiin hoitaa 
nykyistä paremmin? Entä ansaitseeko jokin ominaisuus erityistä kiitosta? (toiveet, konkreettiset  parannusideat, huomaamasi  epäkohdat, kiitokset jne.) 
Ominaisuus  nro ____  

Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro  

Ominaisuus  nro ____ 



2. 	 A-TÄRKEYS  /  MIELIPIDE 
	

B-NYKYTILANNE  
I  ei  merkitystä/täysin  eri mieltä 

	
I =  erittäin huono  

2 =  vähän  merkitystä/vähän  eri mieltä  2 =  melko huono  
3 =  melko  tärkeä/melko  samaa mieltä 

	
3 =  melko hyvä  

Päällystetyt tiet  ja  soratiet 	 4 =  erittäin  tärkeä/täysin  samaa mieltä  4 =  erittäin hyvä  

1. Päällysteen kunnostuksessa  keskitytään unen  paikkaukseen  
2. Päällysteen kunnostuksessa  keskitytään  koko  päällysteen  uusimiseen  
3. Sorateiden  kunnostamiseen satsataan (rahat  pääteiden  hoidosta pois)  
4. Sorateiden pölyäminen  estetään  liuossuolauksella  (rasittaa luontoa)  
5. Soratiet  päällystetään vaikka  alempitasoisesti  kunhan päällystetään  
6. Tie on  myös  "suoristettava"  mikäli päällystetään (aiheuttaa lisäkustannuksia)  
7. Teiden  uraisuuden nykytaso  aiheuttaa ongelmia  liikenneturvallisuuteen  
8. Teiden unen syntymistä ehkäistään  ns. uralapuilla (vanenilevy  uran  pohjalla) 
Työt tietyömailla  
9. Työt  tietyömailla  suoritetaan hiljaisina aikoina (ei ruuhka-aikoina)  
lo.  Liikenteen sujuvuus ei kärsi  tietöiden  johdosta (ei  pysähdyksiä) 

 il.  Tietyömaista  tiedotetaan etukäteen eri tiedotusvälineiden kautta  
12. Tietyömaasta  tiedotetaan  työmaata  koskien tien varressa (pituus, kesto)  
13. Karkea  irtonainen kiviaines tietyömailla jyrätään  kiinteäksi  
Kesäkunnossapito  
14. Tien  vierustat niitetään  kukinnan jälkeen (kukat kukkii, näkyvyys huonompi)  
15. Risteysalueet niitetään  säännöllisesti (hyvät  näköyhteydet  kriteerinä)  
16. Liikenteen  yleisilmettä piristetään  istutuksilla  
17. Päätiet aidataan  hirvien varalta  
18. Teiden valaistus pidetään päällä myös kesäaikana  
19. Muu, mikä  ____________________________________________  

20. Ole  hyvä  ja  valitse ylläolevista ominaisuuksista  (1-19)  itsellesi kolme tärkeintä, joihin pitäisi 
kiinnittää eniten huomiota.  1. 	 2. 	 3. 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ 
Merkitse  ympyröimällä  kohtaan  (A)  miten tärkeitä 
seuraavat  asiat  ovat sinulle  ja  kohtaan  (B)  mikä  on  
käsityksesi  asioiden  nykytilanteesta. 

VASTAUSESIMERKKI:  
1.  Tietyöt suoritetaan hiljaisina aikoina  

A 	 B 

123 ® 	12 ® 4  

TULKINTA. Mielestäni tietyöt  on  hoidettava 
hiljaisina aikoina  ja  nykytilanne  on  melko hyvä.  

-. 	'- 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1 	23 4 1 2 3 	4 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 

21.  Kommentoi vielä tarkemmin niitä ominaisuuksia  (1-19),  jotka mielestäsi  on  hoidettu erittäin huonosti  ja  kuinka  asiat  mielestäsi voitaisiin hoitaa 
nykyistä paremmin? Entä ansaitseeko jokin ominaisuus erityistä kiitosta? (toiveet, konkreettiset  parannusideat, huomaamasi  epäkohdat, kiitokset jne.) 

Ominaisuus  nro ____  

Ominaisuus  nro _____ 

 Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____ 



TIELIIKENTEEN PALVELUT 
Merkitse  ympyröimällä  kohtaan  (A)  miten tärkeitä 
seuraavat  asiat  ovat sinulle  ja  kohtaan  (B)  mikä  on  
käsityksesi  asioiden  nykytilanteesta 

VASTAUSESIMERKKI:  
1.  Tienvarsiin  on  lisättävä hei  jastavia reunapaaluja  

A 	 B 
123 ® 1 ® 34  

TULKINTA. Mielestäni  tienvarsiin  on  ehdottomasti 
lisättävä  heijastavia reunapaaluja  ja  nykyinen 
tilanne  on  melko huono.  

3. 	 A-TÄRKEYS  /  MIELIPIDE 	B.NYKYTILANNE 
I  =  ei  merkitystä/täysin  eri mieltä 	I  =  erittäin huono  
2  =  vähän  merkitystä/vähän  eri mieltä  2  =  melko huono  
3  =  melko  tärkeä/melko  samaa mieltä  3  =  melko hyvä  

Tie-  ja  liukenneinfo 
	 4  =  erittäin  tärkeä/täysin  samaa mieltä  4  =  erittäin hyvä  

1. Tienvarsiin  lisätään nykyisenlaisia  heijastavia reunapaaluja  
2. Ajoratamaalaukset  saadaan nykyisiä  näkyvämmiksi  
3. Matkaa  hidastavista  tekijöistä tiedotetaan etukäteen tiedotusvälineissä  
4. Matkaa  hidastavista  tekijöistä tiedotetaan  matkan  aikana  radion  avulla  
5. Neuvontaa annetaan keskitetysti  palvelupuhelimella  (9600-9100) 
6. Tietoa annetaan sähköisillä  näyttätauluilla (esim. nopeusnäytöt)  
7. Palvelukohteiden  opasteita lisätään  (esim. turistikobteet yms.)  
8. Eri yritysten omaa  tienvarsimainontaa  lisätään  
9. Tietyökohteista  jaetaan valtakunnallista  tietyökarttaa esim. huoltoasemilla 
Pysäköintialueet  (P-alue, jossa yleensä  vain  roska-astiat)  
10. Pysäköintialueet  pidetään jatkuvasti siistinä (roskat)  
11. Nykyisentaisia pysäköintialueita  rakennetaan lisää  
Levähdysalueet  (alue, jossa myös pöydät  ja  käymälät)  
12. Levähdysalueet  sijoitetaan maisemallisesti  (esim.  veden  ääreen)  
13. Levähdysalueet  sijoitetaan  huoltoasemien  yhteyteen  
14. Levähdysalueilla  on  kaupallisia palveluja  (esim.  kioskit  yms.)  
15. Levähdysalueet  pidetään jatkuvasti siistinä (roskat, käymälät jne.)  
16. Levähdysalueita  rakennetaan  harvempaan,  mutta  tasokkaammin  
17. Nykyisenlaisia  levähdysalueita  rakennetaan lisää  
18. Levähdysalue  on  tien välittömässä läheisyydessä (näköetäisyydellä)  
Palvelualueet  (monipuolinen  palvelukokonaisuus esim. Linnatuuli)  
19. Pääteille  rakennetaan monipuolisia  palvelualueita (vrt. Linnatuuli)  
20. Palvelualueilla  oltava myös auton huolto-  ja  korjauspalvelut  
21. Muu, mikä  ____________________________________________ 

22. Ole  hyvä  ja  valitse  ylläolevista  ominaisuuksista  (1-21)  itsetlesi  kolme tärkeintä, joihin 
pitäisi kiinnittää eniten huomiota.  1.  _______  2.  _______  3.  _______  

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 

1234 1234 
1234 1234 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 

23.  Kommentoi vielä tarkemmin niitä ominaisuuksia  (1-21),  jotka mielestäsi  on  hoidettu erittäin huonosti  ja  kuinka  asiat  mielestäsi voitaisiin hoitaa 
nykyistä paremmin? Entä  ansaitseeko  jokin ominaisuus erityistä kiitosta? (toiveet, konkreettiset  parannusideat, huomaamasi  epäkohdat, kiitokset jne.) 
Ominaisuus  nro ____  

Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro  

Ominaisuus  nro ____ 



MUU  TIELAITOKSEN  TOIMINTA 
Merkitse  ympyräimällä  kohtaan  (A)  miten tärkeitä 
seuraavat  asiat  ovat sinulle  ja  kohtaan  (B)  mikä  on  
käsityksesi  asioiden nykytilanteesta 

4 	 A-TÄRKEYS  /  MIELIPIDE  B-NY KYTILANNE 
=  ei  merkitystä/täysin  eri mieltä  I  =  erittäin huono  

2  =  vähän  merkitystä/vähän  eri mieltä  2  =  melko huono  
3  =  melko  tärkeä/melko  samaa mieltä  3  =  melko hyvä  
4  =  erittäin  tärkeä/täysin  samaa mieltä  4  =  erittäin hyvä 

VASTAUSESIMERKKI:  
1. Tien  rakentamisessa  ja  suunnittelussa huomioidaan 
maisemaan sopiminen  

A 	B 
123 ® 12 ® 4  

TULKINTA. Minulle teiden sopiminen maisemaan 
 on  erittäin tärkeää  ja  nykytilanne  on  melko hyvä.  

Ympäristö  
1. Suunnittelussa  ja  rakentamisessa otetaan huomioon maisemaan sopiminen  
2. Tärkeät  pohjavedet  suojataan  tienkäytön tuomilta haitoilta  
3. Meluesteitä  rakennetaan lisää,  minne?  _______________________________  
4. Meluesteet  eivät ole esteenä maisemien  näkemiselle  
5. Tieympäristössä  ja  levähdysalueilla  lisätään  viherrakentamista  (istutuksia)  
6. Ympäristön  huomioiminen  kaikessa toiminnassa  (lisäkustannuksista  huolimatta)  
7. Ympäristön  huomioiminen  ei saa haitata turvallisuutta  (suolattomuus -  liukkaus)  
8. Ympäristön  huomioiminen  ei saa alentaa nopeutta (liukkaus  -  alempi nopeus) 
Suunnittelu  
9. Tiekohtaisista  suunnitelmista tiedotetaan etukäteen alueen lehdissä  
lo. Oman  alueen suunnitelmista tiedotetaan koteihin erikseen  esim.  kirjeitse  
11. Tienkäyttäjillä  on  mandollisuus vaikuttaa suunnitelmiin  
12. Vaikuttamismandollisuuksista  kerrotaan  ja  opastetaan selkeästi  
Asiakaspalvelu 	On  asioinut tiepiirissä  D 	Ei ole  asloinut tiepiirissä  0 
13. Eri lupien  hakeminen ja  vastauksen saaminen sujuu nopeasti  
14. Eri lupien  hakemismenettely  on  selkeä  
15. Lupamaksut  ovat edulliset  
16. Toimistossa voi lupa-asioissa asioida myös  virka-ajan jälkeen  
17. Tiepiirissä  on  selkeästi nimetty  yhteyshenkilö  valitus-  ja  ehdotusasioissa  
18. Muu, mikä  

'  a" 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 

1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234 
1234 1234  

. 	 19. Ole  hyvä  ja  valitse ylläolevista ominaisuuksista  (1-18)  itsellesi kolme tärkeintä, joihin 
pitäisi kiinnittää eniten huomiota.  1.  _______  2.  _______  3.  _______  

20.  Kommentoi vielä tarkemmin niitä ominaisuuksia  (1-18),  jotka mielestäsi  on  hoidettu erittäin huonosti  ja  kuinka  asiat  mielestäsi voitaisiin hoitaa 
nykyistä paremmin? Entä ansaitseeko jokin ominaisuus erityistä kiitosta? (toiveet, konkreettiset  parannusideat, huomaamasi  epäkohdat, kiitokset jne.) 
Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____  

Ominaisuus  nro ____ 



A-TÄRKEYS  
=  ei lainkaan tärkeää  

2  =  vähemmän tärkeää  
3  =  melko tärkeää  
4  =  erittäin tärkeää  

B-PANOSTUKSET 
I  =  vähennetään  
2  =  nykyinen taso hyvä  
3  =  lisätään  

5. 
Uikenneväylien  kehittäminen  
Alla  on  esitetty joukko liikenteen kehittämisen  ja  ylläpitämisen  kohteita. 
Merkitse  ympyräimällä  (A)  Kuinka tärkeitä seuraavat kehittämiskohteet ovat Sinulle  ja 

 (B)  Miten nykyisiä panostuksia tulisi muuttaa? 

JI'i  

-Ii 
I  

/ 
- 

YWi*'A 	l W.3 

1. Pääteiden  kunnossapito talvella  (auraus, liukkaudenesto  jne)  1 2 3 4 1 2 3 
2. Pääteiden  kunnossapito kesällä  (päällysteen palkkaus/uusiminen)  1 2 3 4 1 2 3 
3. Sivuteiden  kunnossapito talvella  (auraus, liukkaudenesto  jne)  1 2 3 4 1 2 3 
4. Sivuteiden  kunnossapito kesällä (tasoittaminen, pölyn  esto)  1 2 3 4 1 2 3 
5. Uusien  tieyhteyksien  rakentaminen  1 2 3 4 1 2 3 
6. Nykyisten teiden parantaminen  1 2 3 4 1 2 3 
7. Sorateiden päällystäminen  1 2 3 4 1 2 3 
8. Ohituskaistojen  rakentaminen  1 2 3 4 1 2 3 
9. Nopeammin  ajettavien  teiden  (esim. moottoritiet)  rakentaminen  1 2 3 4 1 2 3 
10. Tievalaistuksien lisärakentaminen  1 2 3 4 1 2 3 
11. Taajamien liikenneturvallisuuden  ja  -ympäristön parantaminen  1 2 3 4 1 2 3 
12. Pyöräteiden  lisärakentaminen  1 2 3 4 1 2 3 
13. Kävelyteiden lisärakentaminen  1 2 3 4 1 2 3 
14. Kevyen liikenteen väylien  talvihoito  1 2 3 4 1 2 3 
15. Lilkenneinformaation  kehittäminen  (esim.  sähköiset  nävtöt)  1 2 3 4 1 2 3 
16. Teiden ympäristön ulkonäön  (esim.  istutukset) parantaminen  1 2 3 4 1 2 3 
17. Pohjavesialueiden  suojaaminen  1 2 3 4 1 2 3 
18. Meluesteitä  rakennetaan lisää  1 2 3 4 1 2 3 
19. Tienvarren  levähdys-  ja  pysäköintialueiden  lisääminen  1 2 3 4 1 2 3 
20. Ymräristön huomioiminen  kaikessa toiminnassa  1 2 3 4 1 2 3 
21. Tiepiinn  asioista paremmin tiedottaminen  1 2 3 4 1 2 3 
22. Tienkäyttäjien vaikutusmandollisuuksien lisääminen  1 2 3 4 1 2 3 
23. Muu, mikä?  ___________________________________________  

24.Tarkenna  vielä niitä ominaisuuksia  (1-23),  jotka mielestäsi ovat erittäin tärkeitä.? (miten pitäisi parantaa,  minne  rakentaa, missä epäkohdat esiintyy) 

Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____  
•Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro  

25.Yhteiskunnallinen taloudellinen tilanne aiheuttaa säästötoimenpiteitä. 	 26.  Yhteiskunnallinen taloudellinen tilanne aiheuttaa 
Mihin kohdistaisit mieluiten käytettävissä olevat  varat? 

	 säästötoimenpiteitä.  Mistä kohteista olisit valmis tinkimään? 
Ole  hyvä  a  valitse  ylläolevista  kohteista  (1-23)  itsellesi 

	
Valitse  ylläolevista  kohteista  (1-23)  itsellesi kolme vähiten 

kolme tärkeintä, joihin  panostukset  tulisi kohdentaa. 	 tärkeää, joihin mielestäsi ei kannata "tuhlata' niukkoja varoja.  

2. 	3. 	 1.  ______  2.  ______  3.  



TAUSTATIE  DOT 

9.  Onko kotitalouden käytössä omia  tai  työsuhdeautoja?  

A. Omia autoja 	 kpl  
B. Työsuhdeautoja 	 kpl  
C. Ei ole  

10.  Onko  vastaajalla  voimassaoleva ajokortti?  

A. Kyllä  on 
B. Ei ole  voimassaolevaa ajokorttia  

11.  Tienkäyttäjäluokitus  (pääasiallinen  kulkemismuoto  tai  ammattiautoilijan  kulkuväline)  

1.Sukupuoli 	J  Nainen 	Mies 

2. Syntymävuosi  

3. Postinumero  

4. Perhetilanne  

1. Asuu yksin  
2. Lapseton  pari  
3. Aikuistalous  (taloudessa  vain  yli  18 -vuotiaita)  
4. Talous, jossa lapsia 	kpl  

5.  Vastaajan koulutus (merkitse korkein)  
1. Kansakoulu  
2. Keskikoulu  tai  peruskoulu  
3. Ammattikoulu  
4. Ylioppilas-,  opistotutkinto  
5. Yliopisto-  tai  korkeakoulututkinto  

A.  Yksityinen  tienkäyttäjä  
1.  Jalankulkija  
2.  Polkupyöräilijä  
3.  Yksityisautoilija  
4.  Joukkoliikenteen  käyttäjä  

B.  Ammattimainen  tienkäyttäjä  
5. Taksi  
6. Kuorma-auton kuljettaja  
7. Linja-auton kuljettaja  
8. Myyntiedustaja  

6.  Ammatti  

1. Eläkeläinen  
2. Johtava toimihenkilö  
3. Kotiäiti, koti-isä  
4. Maatalousyrittäjä  
5. Muu toimihenkilö  
6. Opiskelija  
7. Työntekijä  
8. Varusmies-  tai  siviilipalveluksessa  
9. Yrittäjä  
10. Muu, mikä?  _______________  

7.  Tämänhetkinen työtilanne  
1. Töissä  
2. Työtön  

8.  Asuinympänstö  
1. Kaupungin keskusta-alue  
2. Kaupungin  lähiöalueella pientalossa  (omakoti-, rivi-  tai  paritalo)  
3. Kaupungin  lähiöalueella  kerrostalossa  
4. Maaseudun taajama-alue  
5. Maaseudun  haja -asutusalue  

12.  Paljonko arvioit  ajavasi  vuodessa?  

A. Ajan vuositasolla noin  _________  kilometriä josta  
B. YKSITYISAJOJA  noin 	kilometriä  ja  A-KAY TO 

_______  I  = palvittain  
C. AMMAT11AJOJA  noin  _________  kilometriä  2  =  4-5  krt  viikossa  

3  =  2-3  krt  kuukaudessa  
4  =  harvemmin  

13.  Kuinka usein käytät seuraavia  kulkuvälineitä  ja  väyliä?  5  =  ei koskaan  

1. Polkupyörää kesäisin  1 2 	3 	4 5 
2. Henkilöautoa taajama-alueella  1 2 	3 	4 5  

Henk 	Quip 	&äteiH ----- 5 
4. Henkilöautoa  päällystetyillä sivuteillä  1 2 	3 	4 5 
5. Henkilöautoa  sorateillä  1 2 	3 	4 5 

14.  Terveiset Hämeen  tiepiirille  
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